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Presentació del president

Aquesta memòria recull les línies estratègiques i les actuacions que hem impulsat des del Con-

sell Comarcal del Barcelonès (CCB) durant el mandat 2007-2011. És l’evidència que, juntament 

amb els cinc ajuntaments de la comarca – Badalona, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant 

Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet-, i tot i la conjuntura econòmica adversa, hem 

assolit bona part dels objectius que ens vam marcar fa quatre anys.

En aquests darrers anys hem atorgat una importància cabdal a la intervenció per a la promoció 

i renovació dels barris fronterers. Hem enllestit la intervenció integral en els barris de la Serra 

d’en Mena, a cavall entre Badalona i Santa Coloma de Gramenet i hem treballat, conjuntament 

amb els ajuntaments, en programes per a donar un nou impuls als plans de convivència i co-

hesió social en aquests barris. El projecte ha tingut continuïtat amb l’execució de la segona 

fase de les obres del carrer de la Circumval·lació. Des del Consell Comarcal, amb la gestió duta 

a terme per l’Oficina de Transformació Urbana, hem intervingut també en altres punts del te-

rritori, com és el cas dels barris de Sant Adrià Nord i Badalona Sud, o la Plaça dels Ocellets, a 

L’Hospitalet de Llobregat.

Per altra banda, hem continuat posant l’accent a la promoció de l’habitatge assequible i amb 

protecció, de forma concertada amb els ajuntaments de la comarca. Ho hem fet a través de 

l’empresa comarcal Regesa i de la Fundació Pisos de Lloguer, en el cas de la gestió de l’habitatge 

de lloguer.  Igualment, hem treballat per a facilitar als joves la seva emancipació, gràcies a la 

Xarxa de Borses Joves d’Habitatge.

En uns moments complicats per a l’ocupabilitat de les persones, i el marc del Pacte per l’Ocupació 

i el Desenvolupament del Barcelonès Nord, hem impulsat més que mai  accions adreçades al 

foment  i al desenvolupament de l’ocupació de persones, en especial dels col·lectius més vul-

nerables, així com la realització d’informes periòdics, estudis i projectes que han aportat als 

Joan Carles Mas i Bassa

PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT
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municipis un major coneixement sobre la realitat del territori, en termes socials i econòmics. 

Val a destacar, en aquest sentit, els programes SILEX, de suport a la integració laboral en xarxa 

per a l’atenció de col·lectius amb especials dificultats, i ILOQUID, iniciatives locals d’ocupació 

per a la qualitat i la dinamització del sector. 

En quant a l’atenció a les persones, hem continuat millorant la gestió de les competències 

delegades i les pròpies. A més de les que tenen a veure amb Joventut, les referides a la gestió 

de beques de menjador escolars, el transport adaptat o l’acollida d’animals de companyia. Com 

a novetat, cal destacar la constitució del Centre d’Iniciatives del Barcelonès en l’Àmbit de la 

Dependència (CIBAD). Igualment, en aquest mandat i des de la implantació de la sisena hora 

lectiva a l’Educació Primària, el Consell ha gestionat la contractació de monitors per a les es-

coles públiques, contribuint així a la conciliació familiar i laboral.

A l’àmbit del territori, el Consell Comarcal del Barcelonès  ha impulsat la transformació de 

la façana litoral, en especial a l’àmbit del Port de Badalona. També ha continuat la gestió 

d’infraestructures viàries comarcals, essencials per a la vertebració i la mobilitat del territori en 

tot el seu conjunt, com és el manteniment integral de les rondes de Barcelona –amb l’ampliació 

a Gran Via Nord-  i la promoció de la xarxa de carrils bici de la comarca. Igualment, ha posat 

les bases per a la promoció del vehicle elèctric al Barcelonès.

El Consell ha seguit enfortint els seus instruments de participació i de gestió territorial. És el 

cas de la Fundació Pisos de Lloguer per a la gestió dels habitatges públics de lloguer, creada en 

el mandat anterior; de Marina Badalona, que ha treballat en l’expansió del Port de Badalona; 

i del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, on s’ha treballat per al desenvolu-

pament d’un nou àmbit universitari comarcal. De la seva banda, Regesa i Regesa Aparcaments 

i Serveis han desenvolupat la seva tasca per al desenvolupament de les polítiques d’habitatge i 

d’aparcaments públics de manera conjunta amb els cinc municipis comarcals.

 Aquesta memòria de mandat en la que esteu a punt d’endinsar-vos és un resum de la feina 

feta. Una feina duta a terme amb els Ajuntaments, una tasca que hem desenvolupat sempre 

amb il·lusió, vencent les dificultats que han pogut sorgir pel camí, i encarant el futur amb 

optimisme. 

Joan Carles Mas i Bassa. President del Consell Comarcal del Barcelonès
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La InstitucióIntroducció 
El Consell Comarcal del Barcelonès és una enti-
tat local de caràcter territorial constituïda el 9 de 
març de 1988, a l’empara de la Llei 6/1987, de 4 
d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya. 
Està integrada pels municipis de Badalona, Barce-
lona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs 
i Santa Coloma de Gramenet.

En aplicació de les previsions de la llei sobre 
l’organització comarcal de Catalunya, actualment 
contingudes en el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, i de les diverses normatives sectorials apli-
cables a Catalunya, la comarca pot exercir competèn-
cies en diferents matèries, com són l’ordenació del te-
rritori, la gestió de serveis socials, culturals, esportius 
i de l’àmbit de l’ensenyament; realitzar obres i exercir 
funcions d’estadística i informació comarcal. 

A aquestes competències s’afegeixen les que deri-
ven de delegacions que la Generalitat o els Ajun-
taments efectuen en favor del Consell Comarcal, 
o les que s’exerceixen conjuntament amb altres 
administracions públiques.
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Dades generals de la comarca

Població (any 2010)     2.251.029 persones

Superfície (km2)     144,7

Densitat de població    15.554,4 (hab./km2)

Capital comarcal: Barcelona

Municipi Població (2010) Superfície (km2) Densitat de població (hab/km2)

Badalona 215.886 21,2 10.334,6

Barcelona 1.619.337 101,4 15.977,7

L’Hospitalet de Llobregat 258.642 12,4 20.858,2

Sant Adrià de Besòs 34.104 3,8 8.927,7

Santa Coloma de Gramenet 120.060 7,0 17.151,4

Badalona

Barcelona

L’Hospitalet de Llobregat

Barcelonès

 Fitxa territorial i demogràfica

Santa Coloma de Gramenet

Sant Adrià de Besòs
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Òrgans de govern i de gestió
EL PLE            

FORMAT PELS 39 CONSELLERS I CONSELLERE 

ANDRéS AñóN, CARMEN BARCELONA PSC-PM  

ARAGALL BAíDES, SALvADOR SANt ADRIà DE BESòS PP  

BELMONtE FERRER, GREGORIO  SANt ADRIà DE BESòS ICv-EA-EPM

BELvER vALLéS, FRANCESC JOSEP  L’HOSPItALEt DE LLOBREGAt PSC-PM  

BLASI NAvARRO, RAIMOND BARCELONA CIU  

BONALS FLORIt, ALFONS  L´HOSPItALEt DE LLOBREGAt PSC-PM

CLAR LóPEz, ANNA ISABEL  L’HOSPItALEt DE LLOBREGAt CIU  

DEL RíO PIN, JUAN CARLOS L´HOSPItALEt DE LLOBREGAt PP  

DURáN vázqUEz, JOSé  BADALONA PSC-PM

ESPRIU AvENDAñO, GUILLEM  BARCELONA PSC-PM  

EStEvE GARNéS, LLUíS L’HOSPItALEt DE LLOBREGAt ICv-EA-EPM  

FANDOS PAyà, MAItE  BARCELONA CIU

FREIxEDES PLANS, EDUARD  BARCELONA CIU  

GARCíA BRAGADO ACíN, RAMóN BARCELONA PSC-PM  

HERANCE áLvAREz, GLORIA  L´HOSPItALEt DE LLOBREGAt PSC-PM

HERNáNDEz HERNáNDEz, M. CRUz  SANt ADRIà DE BESòS CIU  

HOMS MOLISt, MERCè BARCELONA CIU  

JAURRIEtA GUARNER, SARA  BARCELONA PSC-PM

MAñAS BALLESté, àLEx  BADALONA ICv-EA-EPM  

MARtí PANADES, JOAN SANt ADRIà DE BESòS PP  

MARtíNEz MONtEAGUDO, RICARD  BARCELONA ERC

MAS BASSA, JOAN CARLES  SANtA COLOMA DE GRAMENEt PSC-PM  

MEStRE GARRIDO, JOAqUIM BARCELONA ICv-EA-EPM  

MORENO COStAL, LUIS  SANtA COLOMA DE GRAMENEt PP

MULLERAS vINzíA, JAvIER  BARCELONA PP  

MUMBRú MOLINé, GEMMA BARCELONA PSC-PM  

OLIvéS JUANOLA, MANEL  SANtA COLOMA DE GRAMENEt CIU

PALLARéS POCH, JAUME RAMON  L’HOSPItALEt DE LLOBREGAt CIU  

PERA COLOMé, JOSEP BADALONA CIU  

PORtABELLA CALvEtE, JORDI  BARCELONA ERC

RIERA MACIà, RAMON  BADALONA PP  

RIvERO HIDALGO, PEDRO SANt ADRIà DE BESòS PSC-PM  

SáNCHEz ALCANtARA, FERNANDA  L’HOSPItALEt DE LLOBREGAt PSC-PM

SáNCHEz MORA, vICENtE  SANtA COLOMA DE GRAMENEt PSC-PM  

SáNCHEz yUStE, MONtSERRAt BARCELONA PSC-PM  

SARIñENA HIDALGO, Mª áNGELES  L´HOSPItALEt DE LLOBREGAt PSC-PM

SERRANO vILLAROyA, FRANCESC  BADALONA PSC-PM  

tOMàS CANALIS, ALBERt BADALONA PSC-PM  

vILLAGRASA GIL, ALBERtO  BARCELONA PP
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TAMBÉ HAN ESTAT MEMBRES DEL PLE COMARCAL:

- SRA. ISABEL MARCUELLO GARCIA, SUBStItUïDA PEL SR. ALBERt tOMàS CANALIS

- SR. MANUEL DOBARCO tOURIñO, SUBStItUït PEL SR. vICENtE SáNCHEz MORA

- SRA. ItzIAR GONzáLEz vIRóS, SUBStItUïDA PEL SR. GUILLEM ESPRIU AvENDAñO

- SR. JOSEP SABADELL CARDúS, SUBStItUït PER LA SRA. MARIA CRUz (MIREIA) HERNáNDEz I HERNáNDEz  

- SRA. EMMA BALSEIRO CARREIRAS, SUBStItUïDA PEL SR. ALBERtO vILLAGRASA GIL 

EL PRESIDENT

JOAN CARLES MAS I BASSA SANtA COLOMA DE GRAMENEt PSC-PM

LA VICEPRESIDÈNCIA

Els vicepresidents són nomenats pel president d’entre els consellers comarcals, i l’han de substituir per 
ordre de nomenament en cas de vacant, absència o impediment i als quals pot delegar l’exercici de les 
seves atribucions.

El Consell Comarcal del Barcelonès té set Vicepresidències, els quals tenen assignades les ponències 
d’àrees funcionals que s’indiquen en cada cas:

VICEPRESIDENT PRImER:

RAMóN GARCíA BRAGADO ACíN HABItAtGE, INtERvENCIONS ALS BARRIS FRONtERERS I REHABILItACIó   

VICEPRESIDENT SEgoN:

FRANCESC JOSEP BELvER vALLèS JOvENtUt: xARxA DE BORSES JOvES D’HABItAtGE I PROGRAMA D’ALBERGS   

VICEPRESIDENT TERCER:

àLEx MAñAS BALLESté SERvEIS PERSONALS: ENSENyAMENt I SERvEIS SOCIALS   

VICEPRESIDENT quART:

JORDI PORtABELLA CALvEtE MANtENIMENt D’INFRAEStRUCtURES I MOBILItAt CICLIStA   

VICEPRESIDENTA CINquENA:

ANNA ISABEL CLAR LóPEz DESENvOLUPAMENt tERRItORIAL I ACtUACIONS PAtRIMONIALS   

VICEPRESIDENT SISè:

PEDRO RIvERO HIDALGO EStADíStICA, PACtE tERRItORIAL DEL BARCELONèS NORD PER A LA PROMOCIó  
 ECONòMICA I L’OCUPACIó I PROMOCIó DEL BARCELONèS NORD  

VICEPRESIDENTA SETENA:

MAItE FANDOS PAyá EqUIPAMENtS COMARCALS  
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JUNTA DE GOVERN LOCAL   

Òrgan potestatiu segons la Llei 6/1987, està integrada pel president, pels vicepresidents, i per 
altres membres:

PRESIDENT JOAN CARLES MAS I BASSA PSC-PM  

VICEPRESIDENT PRImER: RAMóN GARCíA BRAGADO ACíN HABItAtGE, INtERvENCIONS ALS BARRIS FRONtERERS I  
  REHABILItACIó / PSC-PM  

VICEPRESIDENT SEgoN: FRANCESC JOSEP BELvER vALLéS JOvENtUt: xARxA DE BORSES JOvES D’HABItAtGE I 
  PROGRAMA D’ALBERGS  / PSC-PM  

 VICEPRESIDENT TERCER: àLEx MAñAS BALLESté SERvEIS PERSONALS: ENSENyAMENt I SERvEIS SOCIALS 
   ICv-EA-EPM  

VICEPRESIDENT quART: JORDI PORtABELLA CALvEtE MANtENIMENt D’INFRAEStRUCtURES I MOBILItAt 
  CICLIStA / ERC  

VICEPRESIDENTA CINquENA: ANNA ISABEL CLAR LóPEz DESENvOLUPAMENt tERRItORIAL I ACtUACIONS 
  PAtRIMONIALS  / CIU  

 VICEPRESIDENT SISè: PEDRO RIvERO HIDALGO EStADíStICA, PACtE tERRItORIAL DEL BARCELONèS   
  NORD PER A LA PROMOCIó ECONòMICA I L’OCUPACIó I  
  PROMOCIó DEL BARCELONèS NORD / PSC-PM  

VICEPRESIDENTA SETENA: MAItE FANDOS PAyà EqUIPAMENtS COMARCALS / CIU  

ALTRES mEmbRES: ALFONS BONALS FLORIt  PSC-PM  

 FRANCESC SERRANO vILLAROyA  PSC-PM  

 GEMMA MUMBRú MOLINé  PSC-PM  

  LLUíS EStEvE GAMéS ICv-EA-EPM  

  EDUARD FREIxEDES PLANS  CIU  

LA COMISSIÓ INFORMATIVA

La composició de l’única Comissió Informativa del Consell Comarcal del Barcelonès està presidida pel president 
del Consell i integrada pels vicepresidents i pels 21 conselleres i consellers següents:

PSC-Pm ALFONS BONALS FLORIt

 MA. áNGELES SARIñENA HIDALGO

 CARMEN ANDRéS AñóN

 FRANCESC JOSEP BELvER vALLéS

 RAMóN GARCíA BRAGADO ACíN

 GEMMA MUMBRú MOLINé

 PEDRO RIvERO HIDALGO

 FRANCESC SERRANO vILLARROyA

 vICENtE SáNCHEz MORA

 GUILLEM ESPRIU AvENDAñO 
 

CIu  RAIMOND BLASI NAvARRO

 ANNA ISABEL CLAR LóPEz

 MERCè HOMS MOLISt

 JOSEP PERA COLOMé 

PP  SALvADOR ARAGALL BAíDES

 JAvIER MULLERAS vIzíA 
 

ICV-EA-EPm GREGORIO BELMONtE FERRER

 LLUíS EStEvE GARNéS

 àLEx MAñAS BALLESté 
 

ERC  RICARD MARtíNEz MONtEAGUDO

 JORDI PORtABELLA CALvEtE
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LA JUNTA DE PORTAVEUS            

En el marc de les previsions de l’article 13.3. de la Llei 6/1987 sobre l’organització comarcal de Catalunya, 
la Junta de Portaveus del Consell Comarcal del Barcelonès queda integrada pels portaveus dels grups po-
lítics amb representació al Consell i la presideix el president del Consell.

Aquest òrgan de caràcter no resolutiu ni executiu pot emetre informes i recomanacions a petició del Ple, 
de la Junta de Govern Local o de la Presidència del Consell i té com a funcions essencials:

• Assessorar al president en qüestions d’ordre del Ple, especialment pel que fa a la presentació de mo-
cions i a l’adopció d’acords no inclosos en l’ordre del dia

• Assessorar potestativament al president en cas que hagi d’adoptar mesures urgents o decisions ex-
traordinàries

• Rebre informació sobre els acords no de tràmit de la Comissió de Govern

• Dictaminar sobre els assumptes que afectin el funcionament dels grups polítics

• Participar en els treballs d’elaboració del programa d’actuació comarcal

RAMóN GARCíA BRAGADO ACíN  PSC-PM  

MAItE FANDOS PAyà  CIU  

RAMON RIERA MACIà PP  

àLEx MAñAS BALLESté ICv-EA-EPM  

JORDI PORtABELLA CALvEtE ERC  

      

Representacions
El Consell Comarcal del Barcelonès forma part dels Òrgans de Govern de les empreses comarcals REGESA, 
Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA, i de MARINA DE BADALONA, SA.

Així mateix el Consell Comarcal està representat als Òrgans de Govern de:

• TABASA Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA
• MERCABARNA Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA
• Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs
• Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana
• Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona
• Pla de Besòs, SA
• Fòrum de Municipis del Barcelonès Nord
• Fundació Privada Urbs i Territori Ildefons Cerdà
• Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
• Comunitat de Béns de la Zona Esportiva del Besòs
• Consell Esportiu del Barcelonès Nord
• Consorci Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord



memòria 2007/2011 Consell Comarcal del Barcelonès

17

La Institució

Organigrama
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Els Serveis Generals 

El Consell Comarcal del Barcelonès té una plantilla 
de personal de trenta-cinc persones, de les quals la 
meitat treballen en els departaments generalistes 
del Consell, als quals corresponen les tasques del 
dia a dia de l’organització. Aquests serveis cen-
trals s’estructuren en tres grans àrees: la de suport 
econòmic i financer, la de suport jurídic i adminis-
tratiu i la de suport organitzatiu.

El Servei de Gestió Econòmica, juntament amb 
l’interventor i la tresorera configuren el suport 
econòmic i financer del Consell. Desenvolupa essen-
cialment les funcions d’intervenció i de tresoreria: 
elabora els pressupostos de l’entitat, confecciona la 
comptabilitat, formalitza les liquidacions tributàries, 
gestiona les nòmines i despeses del personal, efec-
tua els pagaments i identifica els ingressos.

El Servei de Secretaria i Administració dóna el su-
port jurídic i administratiu i és el responsable de 

la definició dels circuits administratius dels do-
cuments i expedients del Consell, de la supervisió 
dels aspectes legals i jurídics dels diferents acords i 
operacions en que participa el Consell, de la defen-
sa dels interessos comarcals en via judicial i extra-
judicial. Així mateix integra les tasques de gestió, 
supervisió, utilització i explotació del patrimoni 
comarcal, integrat essencialment per propietats 
immobiliàries dintre de l’àmbit de la comarca, part 
de les quals han servit de base per al desenvolu-
pament d’algunes de les operacions de renovació 
urbana més significatives en aquest territori: el 
Port de Badalona, la urbanització del sector de La 
Catalana, la creació del Campus Interuniversitari, 
la dotació d’equipaments esportius i culturals... 

El suport organitzatiu que es dóna des de la Gerèn-
cia actua com a enllaç entre els equips de treball 
comarcal i els consellers i directius comarcals, al 
temps que gestiona els aspectes protocol·laris i 



22

memòria 2007/2011 Consell Comarcal del Barcelonès

Àm
bits de gestió / Els Serveis Generals

d’imatge del Consell, la participació comarcal en 
organismes i institucions públiques o privades i les 
relacions externes amb administracions públiques, 
mitjans de comunicació i ciutadans en general.

La coordinació entre el Consell i les diferents enti-
tats del grup comarcal, essencialment les societats 
comarcals (Regesa i Regesa Aparcaments i Serveis, 
SA), les de participació majoritària (Marina de Ba-
dalona, SA) i aquelles respecte a les que s’han as-
sumit tasques especials de tutela i suport (Fundació 
Pisos de Lloguer), es fan de manera transversal tant 
des del servei de Gestió Econòmica, com del Servei 
de Secretaria i Administració i de la pròpia Gerència.

Aquest Consell Comarcal, durant el present man-
dat, ha fet un esforç important per a millorar els 
mitjans tècnics i els seus sistemes informàtics, i 
per adaptar-se a la nova legislació en matèria de 
protecció de dades i d’accessibilitat dels ciutadans 
a l’administració electrònica.

S’ha procedit a l’elaboració i aprovació del Do-
cument de Seguretat del Consell Comarcal, que 
inclou totes les accions i mesures que cal pre-
veure i portar a terme en matèria de seguretat i 

de protecció de dades de caràcter personal i que 
s’estableixen legal i normativament, incloses les 
auditories preceptives.

I en compliment del que estableixen les legisla-
cions catalana i estatal en relació a l’accés dels 
ciutadans a l’administració electrònica, el Consell 
Comarcal s’ha adherit al Conveni de l’E-Trac, eina 
tecnològica desenvolupada pel Consorci Adminis-
tració Oberta de Catalunya, que té per objectiu 
promoure i facilitar la gestió per mitjans telemàtics 
d’un conjunt de tràmits i gestions realitzats pels 
ciutadans amb garanties jurídiques i de seguretat. I 
en aquesta mateixa línia el Consell Comarcal tam-
bé s’ha adherit al Conveni d’Interoperabilitat de 
sistemes d’informació entre administracions pú-
bliques amb l’objectiu d’evitar tràmits innecessaris 
als ciutadans.
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Antecedents
El Consell Comarcal del Barcelonès (CCB) està  realit-
zant, des del 2 d’agost de 1999, el manteniment de la 
Ronda de Dalt (B-20) entre el Nus de la Trinitat i el Nus 
de la Diagonal mitjançant un conveni de col·laboració 
signat amb l’Ajuntament de Barcelona. L’1 de gener de 
2002 va assumir també el manteniment del tram de la 
C-32 entre el Nus del Llobregat i el Nus de la Diagonal, 
per conveni amb la Generalitat de Catalunya. Així ma-
teix, des de l’1 de febrer de 2003 el Consell s’ha fet càrrec 
del manteniment de la Ronda del Litoral (B-10) entre el 
Morrot i el nus de la Trinitat inclòs el Nus i els accessos 
a la C-58 i a la Maquinista, per conveni amb els Ajun-
taments de Barcelona i Sant Adrià de Besòs. Així, des de 
l’any 2006 el manteniment integral inclou tota l’anella 
de les Rondes exclòs el tram Nus Llobregat – Morrot. 
L’any 2007 s’incorpora al manteniment de les Rondes la 
conservació del Pont de Can Peixauet amb conveni amb 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Finalment l’any 2007 s’incorpora per conveni amb 
l’Ajuntament de Barcelona, el manteniment de la 
Gran Via Nord entre el Nus de les Glòries i el Terme 
Municipal de Sant Adrià de Besòs.

Descripció del treballs
El Servei de Manteniment Integral de les Ron-
des de Barcelona té com a objectiu aconseguir 
un correcte estat de la via i en conseqüència 
garantir la seva funcionalitat i seguretat, així 
com la conservació patrimonial. Per tal de dur 
a terme una gestió unificada, el Consell Comar-
cal del Barcelonès exerceix la competència del 
manteniment per convenis amb les administra-
cions titulars de les vies: l’Ajuntament de Bar-
celona, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la 
Generalitat de Catalunya.

Gestió de les Rondes de Barcelona
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Les imatges mostren activitats relacionades amb la gestió del manteni-
ment de les Rondes. 
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Les tasques de manteniment es realitzen, princi-
palment , mitjançant un contracte extern amb un 
grup d’empreses amb experiència en aquest camp. 
Així mateix es contracta la direcció facultativa del 
manteniment, que s’encarrega del control tècnic i 
econòmic dels treballs.

Els treballs es duen a terme segons un projecte de 
manteniment que preveu les tasques a realitzar i la 
valoració de les mateixes. A tal objecte es fa ser-
vir l’inventari detallat de tots els elements a man-
tenir i s’estableixen els estàndards i freqüències 
que requereixen les operacions de manteniment 
d’aquesta infraestructura.

Pel que fa al període 2007-2010, els contractes 
de manteniment han estat executats per la UTE 
Manteniment Rondes II, formada per les empreses 
Matinsa i Indra. 

L’enginyeria adjudicatària dels treballs de la Direc-
ció Facultativa ha estat SGS Tecnos, S.A. 

Àmbit

Les tasques de Manteniment Integral de les Rondes 
de Barcelona es realitzen al tronc i accessos de les 
Rondes de Barcelona, incloent els nusos de Diago-
nal, Trinitat i enllaços, essent els límits d’actuació:

• Ronda de Dalt C-32 (del punt quilomètric 
59+028 al 63+338) i B-20 (del punt quilomètric 
4+580 al 16+000 inclòs el Nus de la Diagonal), 
incloent tots els accessos i sortides a la Ronda i 
el ramal que comunica els túnels de Vallvidriera 
amb la Ronda (Direcció Besòs).

• Ronda Litoral B-10 del Morrot (del punt qui-
lomètric 0+000 al 12+110), incloent tots els 
accessos i sortides de la Ronda. S’inclou també 
els dos túnels de les calçades laterals a l’alçada 
del Túnel de Prim.

• Nus de la Trinitat més accessos a la C-58, B-20 (Pota 
Nord) i accessos a Sant Andreu (La Maquinista).

• Pont de Can Peixauet, entre les dues juntes de 
dilatació que delimiten el viaducte.

• Gran Via Nord (del punt quilomètric 205+912 al 
208+570) entre el Nus de les Glòries i el Terme 
Municipal de Sant Adrià de Besòs.

La longitud total dels troncs i de ramals és de 51,99 
quilòmetres equivalents, definint com a quilòme-
tre equivalent el corresponent a una doble calçada 
estàndard de 2 carrils de 3.5 metres d’amplada i 
vorals estàndard de 0.75 m i 1.5 m respectivament 
(18,5 metres).

Operacions de conservació

El contracte de manteniment inclou les operacions 
de manteniment ordinari que es poden dividir en 
tres grans grups:

1. Operacions de vigilància i d’ajuda a la vialitat.

2. Operacions de conservació i reparació, tant 
des del punt de vista de l’obra civil com de les 
instal·lacions.

3. Operacions de seguiment i control.

1. Operacions de vigilància i ajuda a la 
vialitat

Una de les tasques més significatives del mante-
niment és la vigilància de l’estat de la via, el que 
permet actuacions més ràpides davant incidències. 
Aquesta tasca es realitza de forma continuada les 
24 hores del dia, tots els dies de l’any i en el cas 
del Manteniment de les Rondes, les especials ca-
racterístiques de la via obliguen a tenir equips de 
tècnics especialistes en instal·lacions elèctriques i 
electròniques, a banda dels operaris especialistes 
en senyalització i obra civil. Cal considerar que a 
més de la resolució de les instal·lacions, aquests 
operaris donen un suport de senyalització als 
usuaris en cas d’avaries o accidents.

Pel que fa a la detecció d’incidències, entre el 
Consell Comarcal, la Direcció Facultativa i la Con-
tracta s’han gestionat en aquest quadrienni 5.818 
incidències. Les principals corresponen a retirades 
d’objectes pertorbadors a la calçada procedents de 
pèrdues de càrrega o d’elements propis de vehicles 
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en la majoria de casos. Un altre aspecte destacat 
és el suport que els equips donen als vehicles ensi-
nistrats o avariats, senyalitzant la zona, transme-
tent la informació i realitzant les tasques de suport 
adients.

1.1 Taula resum d’incidències quadrienni 
 2007 2008 2009 2010 tOtALS

DEtECtADES 720 662 1.659 2.777 5.818

RESOLtES 648 542 1.416 2.397 5.003

Cal destacar en aquest període el reforç de mitjans 
fet en matèria de vialitat hivernal, concretat en total,  
en els següents equips:

• 1 vehicle 4x4.

• 1 camió dumper.

• 2 fulls llevaneus, 1 per a vehicle lleuger i un 
altre per camió.

• 1 saler de 4 m3.

• 1 saler lleuger per a intervenció a rampes. Anualment 
es realitza un acopi de sal d’aproximadament 15m3.

2. Operacions de conservació i reparació.

Consisteixen en el manteniment i en alguns casos 
la millora del patrimoni existent, davant l’efecte que 
sobre ell provoquen accions exteriors (accidents, in-
cidències actes vandàlics, etc...) i del pas del temps.

Donada la importància que adquireix la renova-
ció de la infraestructura i tecnologia, i apropant-
nos ja als vint anys des de la inauguració de les 
Rondes, s’ha fet un important esforç tant dins del 
propi contracte de manteniment com en obres i 
serveis específics executats a banda del contracte 
principal.  L’ordre en la realització dels projectes ha 
tingut sempre la seguretat viària i dels treballadors 
com a prioritat, a banda d’altres millores que supo-
sen una millora en la gestió.

En els següents apartats es descriuen les activitats 
tant d’obra civil com d’instal·lacions segregades 
per conservació ordinària i actuacions de renova-
ció i millora realitzades dins del Contracte. En un 
capítol apart es recullen les fitxes corresponents 
als Projectes de Millora realitzats fora de la Gestió 
del Manteniment. 

2.1 Obra civil

2.1.1 Actuacions de manteniment ordinari (du-
rant el quadrienni)

• Reforç i renovació del ferm de rodament en la 
majoria de casos sonoreductor/semidrenant. La 
superfície renovada ha estat aproximadament 
de 264.667 m2.

• Campanya de condicionament de pous de re-
gistre de calçada a B-10, B-20, C-31 i C-32.  En 
total, s’ha actuat sobre 129 unitats.

• Substitució de juntes de dilatació de neoprè per 
juntes màstiques a la C-32, B-10 i Ramal C-58 
( substitució de 706,40 metres lineals). 

 • Renovació de canals de recollida d’aigües a 
l’interior dels túnels de les Rondes (renovació 
de 1.066 metres lineals). 

• Neteja de calçades amb escombradora mecàni-
ca. Durant aquest període s’han enregistrat al 
voltant de 22.780 quilòmetres de neteja. 

• Neteja d’espais viaris. S’han registrat més d’11 
milions de m2 de neteja d’espais viaris. 

• Sega d’herba. S’han registrat més de 5,3 milions 
de m2 de sega. 

• Replantació de 175 unitats d’arbres i palmeres 
a les mitjanes de la Ronda Litoral (B-10) i Ronda 
de Dalt (B-20). 

• Esporgada de 40.088 unitats d’arbustos i espor-
ga de 3.896 unitats d’arbres i palmeres a mitja-
nes i zones verdes. 

• Campanyes de rec de plantacions. 

• Reparació de 3.052 metres lineals de barreres 
de seguretat metàl·liques.
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• 42 intervencions de reparació i 2 substitucions 

completes d’amortidors d’impacte a bifurca-

cions entre el tronc i la sortida. 

• Reparació de 1.351 metres lineals de tancaments.

• Neteja de 600.357,55 m2 de paraments de túnels. 

• Esborrat de pintades per actes vandàlics. Digni-

ficació de 17.152 m2. 

• Repintat de la senyalització horitzontal de les Ron-

des de Barcelona. Actuació en aproximadament 

333.783 metres de línia contínua i 20.032 m2 de 

zebrat. 

• Rehabilitació d’imposta tipus Fòrum.

• Rehabilitació dels baixants d’obra del Túnel de 

Rambla Caçadors.

• Renovació de bisells als finestrals de les panta-

lles acústiques de la Gran Via Nord.

2.1.2 Actuacions de renovació i millora dins del 
Contracte (durant el quadrienni) 

• Pintat dels murs d’obra vista al front marítim de 
la Ronda del Litoral.

• Bulonatge i segellat dels murs d’obra vista de 
la Ronda del Litoral on s’havien detectat des-
plaçaments respecte el mur estructural.

• Instal·lació de senyals d’obra abatibles per 
a la millora de la seguretat en les tasques 
d’habilitació de talls de carril. 

• Instal·lació de faldó de protecció per a moto-
ristes al ramal de connexió C-58 - Nus de la 
Trinitat en els dos sentits de la marxa.

• Instal·lació de barrera New Jersei al lateral a 
ambdós costats del ramal de connexió entre el 
Nus de la Trinitat i la C-58 en sentit Terrassa.

• Campanya de renovació massiva de fites de vèr-
tex i H-75 a B-20, B-10 i C-32.
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• Rehabilitació de la xarxa de drenatge del túnel 
de Colom. 

• Condicionament de la xarxa de drenatge de la 
incorporació número 7, sentit Besòs. 

• Actualització a alguns dels nomenclàtors de 
Nus de la Trinitat i B-10. 

• Renovació de la senyalització de B-20, B-10 i 
C-32. 

• Pintat dels paraments amb pintura ceràmica al 
túnel del Nus de la Trinitat. 

• Pintat d’estreps d’obres de fàbrica a la Ronda 
del Litoral i Nus de la Trinitat.

• Pintat de barreres al Nus de la Trinitat. 

• Protecció amb tanca electrosoldada del pas 
sobre la sortida número 1 de la Ronda de 
Dalt, sentit La Maquinista  i a pas inferior Vall 
d’Hebró.

• Tractament i repintat dels suports de les panta-
lles acústiques a la C-32.

• Auscultació mitjançant aparell Georadar a al-
guns trams de B-10 i B-20.

• Operacions de tractament i pintat d’ampit metàl·lic 
a la totalitat de l’àmbit de les Rondes i tram de 
Glòries a la C-31.

2.2 Instal·lacions 

2.2.1 Actuacions de manteniment ordinàries 
(durant el quadrienni)

Les instal·lacions elèctriques i els sistemes de con-
trol són objecte de dos tipus d’intervenció:  ac-
tuacions preventives de diferents periodicitats i 
actuacions correctives.

Preventives

• Revisió periòdica d’instal·lacions d’enllumenat, 
en un total de 94 quadres que es revisen  amb 
diferents periodicitats. 

• Revisió d’instal·lacions de mitja tensió. Les corres-
ponents al subministrament dels túnels del front 
marítim a la B-10. 5 túnels i 1 centre de gestió.

• Revisions periòdiques d’instal·lacions de detec-
ció a túnels, amb un total  de 67 sistemes ob-
jecte de revisió amb diferents periodicitats.

• Revisió grups electrògens dels túnels. Amb un 
total de 13 unitats que es revisen amb diferents 
periodicitats. 

• Revisió estacions bombeig. Amb un total de 12 
unitats que es revisen amb diferents periodicitats.

• Revisió de ventiladors. Amb un total de 95 venti-
ladors que es revisen amb diferents periodicitats. 

• Revisió armaris d’auxili. Amb un total de 135 ar-
maris que es revisen amb diferents periodicitats. 

• Desratització trimestral de les instal·lacions.

• Inspeccions bianuals d’una empresa homologa-
da per a l’administració per a instal·lacions de 
mitja tensió.

• Inspeccions quinquennals d’una empresa homo-
logada per a l’Administració per a instal·lacions 
de baixa tensió.

Correctives

• Reparació d’enllumenat i elements de protecció 
i funcionament. De l’ordre de 9.591 punts de 
llum reparats. 

• Neteja de projectors balises lluminoses (13.462 
unitats netejades).

• Reparació i substitució de ventiladors a les Ron-
des (20 ventiladors substituïts). 

• Substitució i millora de sistemes de detecció 
d’incendis. 

• Treballs de renovació de dues cabines de mitja 
tensió deteriorades.

• Reparació completa dels pous números 10 i 11 
de la B-10 inclosa la instal·lació d’un sistema 
d’extracció de les bombes. 

• Neteja i pintat de sales tècniques de túnel i 
quadres d’enllumenat públic. 

• Reparació de línies elèctriques afectades per 
problemes d’aïllament o talls.

• Reparació de xarxa de reg.



memòria 2007/2011 Consell Comarcal del Barcelonès

29

Àm
bits de gestió / Gestió de les Rondes de Barcelona

2.2.2 Actuacions de renovació i millora dins del 
Contracte (durant el quadrienni)

• Estesa de nova canalització i cablejat entre 
l’estació transformadora i el túnel de Poblenou.

• Campanya de canvi de fotocèl·lules d’enllumenat 
públic per rellotges astronòmics per a 
l’homogeneïtzació de l’encesa.

• Prova pilot de durabilitat i amortització per 
consum consistent en la renovació dels fluores-
cents de la I-7, sentit Besòs de la Ronda de Dalt, 
per tubs de leds.

• Prova pilot de durabilitat i amortització de pro-
jectors de làmpades de vapor de sodi per leds a 
obra de fàbrica a l’alçada de la sortida número 
5 de la Ronda de Dalt.

• Instal·lació de bomba i quadre de maniobra per 
a la captació d’aigua freàtica al pou número 5 
de la Ronda del Litoral.

• Condicionament pous de bombeig 2, 3, 5 
i 8 de les Rondes. Consistents en millores 
d’accessibilitat i canvi de quadres de maniobra.

• Condicionament de les cabines de ventilació del 
túnel de Poble Nou.

• Reposició de la línia elèctrica de les torxes 
d’enllumenat al nus de B-10/C-31.

• Instal·lació d’una escala de seguretat a la sala 
tècnica de Vila Olímpica.

• Condicionament de l’enllumenat específic del 
tram Baró de Viver – Bon Pastor a la Ronda del 
Litoral.

• Instal·lació de balises d’emergència als túnels 
de les Rondes.

• Arranjament de la sala de control de sistemes al 
Centre de Control de Collserola.

• Incorporació de regulació per paràmetres de NO2 
a l’aplicatiu de control de sistemes de la B-20.

• Trasllats de l’equip de mesura de túnels a la sala 
tècnica, millora que permet millor accessibilitat 
per al seu manteniment. 

• Canvi de diferencials per tipus superinmunitzat 
als quadres d’enllumenat exterior de B-10 i C32.

• Instal·lació de diferencials autorearmables al 
túnel de Borràs, de la Ronda de Dalt.

• Instal·lació d’arrencadors progressius a la venti-
lació del túnel de Thau, de la Ronda de Dalt.

• Reforç de l’enllumenat d’entrada al túnel de 
Colom, sentit Llobregat.

• Sistema automàtic centralitzat de control de 
commutació del subministrament en mitja 
tensió a la Ronda del Litoral. Aquest sistema 
regularitza el dèficit en la gestió automàtica 
d’incidències de subministrament elèctric.

• Rehabilitació del sistema de control de com-
portes d’extracció de la ventilació centrífuga 
als túnels de Poble Nou i Vila Olímpica.

3. Operacions de seguiment i control (du-
rant el quadrienni)

El procés d’anàlisi per al desenvolupament d’un nou 
Sistema d’Informació Geogràfica iniciat l’any 2006 es 
va concretar l’any 2007 amb la implementació d’una 
aplicació que cobrís les noves necessitats de gestió. El 
mòdul d’accidents ja es troba operatiu, mentre que el 
d’incidències, manteniment i certificació estaran ple-
nament operatius quan finalitzi l’inventari.

D’altra banda, durant l’any 2009, i tal com consta 
a l’apartat de millores, es va implantar el Siste-
ma de Control i Gestió Centralitzat de la Ronda 
del Litoral B-10 i la Ronda de Dalt C-32 com a 
complement del ja existent des de l’any 2003 per 
a la Gestió de la Ronda de Dalt B-20. Aquest sis-
tema, de nova generació, ens ha de permetre un 
desenvolupament versàtil sense dependència del 
creador inicial i permetrà la migració del sistema 
antic tant bon punt es consideri oportú. 
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Vehicles auxiliars per al manteniment de les Rondes.



memòria 2007/2011 Consell Comarcal del Barcelonès

31

Àm
bits de gestió / Gestió de les Rondes de Barcelona

Operacions de millores extraordinàries

Amb la voluntat de millorar les infraestructures i 
tenint en compte les possibilitats de finançament, 
el CCB ha realitzat un esforç per millorar les condi-
cions de seguretat de la via, duent a terme actua-
cions que s’han considerat necessàries, ja sigui per 
requeriments objectius, o per actualitzacions nor-
matives,  envelliment o millores funcionals, sem-
pre d’acord amb els titulars de les vies i tenint en 
compte les necessitats dels diferents ens implicats 
en la gestió de les Rondes. 

OBRES DE MILLORES EXTRAORDINÀRIES EXECUTADES 2007-2010

Any obra Cost Projecte Cost obra

2007 Substitució de Barreres de Seguretat al Nus de la Trinitat 20.880,00 € 1.092.256,86 €

2007 Instal·lació de sistemes de protecció per a motociclistes  5.314,04 € 185.989,03 €

2008 Implantació d’amortidors d’impacte  7.833,77 € 420.152,43 €

2008 Fase 1. Adequació i implantació de sistemes de  
 contenció metàl·liques 5.800,00 € 601.940,75 €

2009 Fase 1. Adequació i implantació de sistemes de  
 contenció de formigó 5.800,00 € 1.063.805,51 €

2008 Sistema de Control Centralitzat de Pous 347.715,46 €

2010 Pintat de Paraments de quatre túnels de la franja 
  costanera de la Ronda del Litoral 3.712,00 € 635.391,24 €

2010 Condicionament d’enllumenat d’un tram entre  
 els PK 11+500 i 13+000 a la Ronda de Dalt 16.704,00 € 345.169,69 €

ESTUDIS/ INFORMES 2007-2010

Any Estudi / Informe Cost

2007 Estudi bàsic dels requeriments de seguretat dels túnels  92.811,81 €

2008 Estudi d’estat d’estabilitat dels talussos de la Ronda de Dalt 18.212,00 €

2008 Estudi de drenatge, estanquitat i mesures correctores dels túnels de Pla de Palau,  
 Moll de la Fusta i Colom 38.280,00 €

2010 Assessoria geotècnica per al diagnòstic de filtracions a diferents trams  
 de la Ronda del Litoral 7.540,00 €
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Coordinació

La coordinació entre els diferents ens que partici-
pen en la gestió i explotació de les Rondes de Bar-
celona ha estat l’eix per a l’execució dels treballs.

Els principals ens implicats en aquesta coordinació són:

TITULARS

Ajuntament de Barcelona

Generalitat de Catalunya

Ministerio de Fomento

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURA

Consell Comarcal del Barcelonès

Ajuntament de Barcelona

Ministerio de Fomento

MANTENIMENT I GESTIÓ DE SISTEMES DE TRÀNSIT

Ajuntament de Barcelona

Servei Català del Trànsit

AUTORITAT DE TRÀNSIT

Guàrdia Urbana de Barcelona

Mossos d’Esquadra

Cal fer esment a l’especial importància que ha 
adquirit en aquest període el Comitè d’Obres de 
l’Ajuntament de Barcelona com a instància que 
condiciona l’execució d’operacions extraordinàries 
i fixa els calendaris de realització  dels treballs. 

Quant als sistemes de control i comunicació compar-
tits amb l’Ajuntament de Barcelona -principalment 
enllumenat de túnels, ventiladors i armaris d’auxili-, 
cal destacar la generació d’un llistat de seguiment 
d’incidències conjuntament amb l’Àrea de Mobilitat 
de l’Ajuntament com a titular de les comunicacions. 

La seguretat i salut és un dels aspectes més impor-
tants a l’hora d’analitzar la viabilitat dels treballs. 
En aquest sentit, les observacions realitzades tant 
per la Coordinació de Seguretat i Salut, com per 
la Direcció Facultativa són part imprescindible en 
la gestió del manteniment i en queda constància 
d’elles a l’informe mensual.

La reclamació patrimonial dels danys a les Rondes 
es continua gestionant de forma coordinada amb la 
Guàrdia Urbana de Barcelona i el cos dels Mossos 
d’Esquadra, als quals se’ls requereix la documenta-
ció necessària per a la tramitació dels expedients.

Desenvolupament econòmic

Pel que fa al Manteniment Integral de les Rondes de 
Barcelona,  les dades econòmiques consolidades del 
període 2007-2010 es detallen en el següent quadre:

Cost de Manteniment 4.394.547,89 € 4.711.382,54 € 4.933.059,06 € 5.533.434,21 €

Cost Direcció Facultativa  
i despeses generals 195.615,00 € 207.142,86 € 212.321,44 € 216.935,77 €

Cost Consum 1.903.775,13 € 2.155.536,86 € 2.667.705,70 € 2.590.000,00 €

Total Cost 6.493.938,02 € 7.074.062,26 € 7.813.086,20 € 8.340.369,98 €

Cost per QM equivalent  
de Manteniment + DF 96.533,39 € 97.280,96 € 98.968,66 € 110.605,31 €

Cost per QM equivalent (total) 136.570,73 € 139.914,24 € 150.280,56 € 160.422,58 €

* El cost de consum 2010 és estimat
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DESPESA PER CAPÍTOLS DE MANTENIMENT

Cost per QM equivalent de Manteniment + DF       Cost per QM equivalent (total) 

Cost per qM equivalent a les Rondes 2007 -2008

Operacions de conservació  
i reparació Obra Civil 58 %

Operacions de vigilància i 
ajuda a la viabilitat 15 %

Operacions de conservació  
i reparació instal·lacions 19 %

Partides alçades de  
cobrament Íntegre 2%

Assajos específics 
d’inspecció i auscultació 1%

Unitats complementàries 1%

Op. de programació  
seguiment i control 4%



34

memòria 2007/2011 Consell Comarcal del Barcelonès

Àm
bits de gestió / Gestió de les Rondes de Barcelona

Arran de la liberalització del mercat elèctric,  a 
partir de l’any 2009 es va iniciar el procés per a  
la contractació del subministrament de baixa i de 
mitja tensió com a part important de la despesa 
de la gestió de les Rondes. Si bé és cert que s’està 
produint un estalvi econòmic pel que fa al preu de 
la llum, també cal indicar que la posada en marxa 
de processos nous de facturació entre distribuïdor 
i comercialitzador dificulta el seguiment regular 
que s’efectuarà fins a la data de la liberalització.

Desenvolupament general i previsió

En termes generals tant la Contracta com la Direc-
ció Facultativa han assolit els objectius previstos 
des del punt de vista tècnic i econòmic la qual cosa  
ha permès un augment significatiu d’operacions de 
renovació i millora respecte a períodes anteriors. 
Tot i que la tendència hauria de ser la mateixa i 
fins i tot  superior, donada l’antiguitat de la infra-
estructura, les mesures d’austeritat i contenció de 
la despesa aplicades al sector públic han provocat 
una disminució de les aportacions assignades per 
les administracions titulars, la qual cosa implica 
una disminució en les activitats preventives i de 
millora per centrar l’activitat en una correcta con-
servació de la via.

Cost consum elèctric Rondes  2007-2010

    2007    2008    2009    2010  
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Antecedents
Des de 1998, el Consell Comarcal del Barcelonès, 
conjuntament amb els ajuntaments de la comar-
ca, ha promogut i desenvolupat estudis, projec-
tes i obres per al desplegament d’itineraris per-
manents per a bicicletes als municipis de l’àmbit 
comarcal. Un dels objectius més importants per 
donar un nou impuls a l’ús de la bicicleta ha es-
tat crear i consolidar una Xarxa bàsica de carrils 
i camins de bicicletes a Barcelona i a la resta del 
territori comarcal. 

Com a element singular d’aquesta Xarxa cal as-
senyalar el projecte d’un circuit, principalment 
de caràcter lúdic, anomenat Ronda Verda, que 
discorre a l’entorn de Barcelona i per altres mu-
nicipis propers i que integra itineraris ja exis-
tents i altres de nous. En el desenvolupament 
d’aquest projecte el Consell ha actuat impulsant 

o coordinant propostes, alhora que n’ha assumit 
l’execució directa en alguns trams.

El desplegament de la Ronda Verda, com a projecte 
plurianual i complex,  ha suposat una  important 
tasca de coordinació amb altres ens implicats en 
El projecte, com ara els Ajuntaments, el Consorci 
de Collserola o el Consorci de la Serralada Marina.

Val a dir que en el desplegament de la Ronda Verda, 
l’Ajuntament de Barcelona s’ha fet càrrec del des-
envolupament dels sectors de Barcelona-Collserola 
i Barcelona-Costa, mentre que el Consell Comarcal 
s’ha encarregat dels sectors Besòs i Llobregat, així 
com del seguiment i coordinació del projecte global.

Una part important de les actuacions dutes a ter-
me pel CCB en aquest període han estat finançades 
per la Diputació de Barcelona, dins la línia d’ajuts 
“Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat”.

Xarxa comarcal de carrils bici 
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Actuacions
Per al període 2007-2011 el Consell Comarcal es va 
plantejar com a objectius prioritaris:

• Completar la Ronda Verda (www.barcelones.
cat/ronda_verda), tot avançant en el desen-
volupament de projectes i obres de trams dels 
diferent sectors i en la implantació de la seva 
senyalització integral específica.

• Definir els eixos més importants de la Xarxa 
bàsica de carrils de bicicleta del Barcelonès, 
juntament amb els municipis, així com els 
plans i projectes de carrils i camins de bicicleta 
per completar i millorar la xarxa existent. 

S’ha actuat primordialment en itineraris de caràc-
ter supramunicipal, tenint en compte les previ-
sions dels Plans Directors de Bicicletes dels Ajun-

taments de la comarca. Per sectors, les actuacions 
més importants han estat:

Al Barcelonès Nord

• S’ha completat la connexió de la Ronda Verda 
entre Santa Coloma de Gramenet i Montcada 
i Reixac pel passeig de ribera de Besòs amb 
l’execució del tram comprès entre Can Zam, 
Santa Coloma de Gramenet, i Vallbona,  a Bar-
celona, a l’alçada del futur pont sobre el Besòs 
per un import de 333.000 €.

• Per tal de millorar els itineraris mar – muntan-
ya, s’han dut a terme les obres d’arranjament del 
tram de la Ronda Verda que discorre per Torrent 
de la Font, a Badalona, per un import de 57.400 €.

• S’ha elaborat el Pla Director de la Bicicleta de Sant 
Adrià de Besòs. Aquest document és l’instrument 
bàsic per desenvolupar i millorar  la xarxa d’itineraris 
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per a bicicletes al municipi i totes les actuacions re-
lacionades amb la mobilitat en aquest medi. 

• A demanda de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, el 
Consell Comarcal ha redactat els projectes executius co-
rresponents a les primeres fases de desenvolupament de 
la xarxa de carrils bici proposada al Pla Director:

• Eix Rambla Olímpic- Eduard Maristany i en-
torn de l’estació de ferrocarril de Sant Adrià.

• Eix Carmen Amaya-Gran Via.
• Senyalització de la Xarxa de carrils bici 

del municipi. Així mateix s’han dut a ter-
me les obres de senyalització.

A L’Hospitalet de Llobregat

• Per tal de completar l’itinerari de la Ronda Verda 
a l’àmbit de L’Hospitalet de Llobregat, s’han exe-
cutat les obres corresponents al projecte executiu 
del tram comprès entre la Rambla Just Oliveras i el 

terme municipal d’Esplugues de Llobregat, tot res-
seguint el parc de Can Buxeres per a la carretera 
d’Esplugues. El cost ha estat de 280.000 €. 

• S’ha realitzat el projecte definitiu de la passarel·la 
que uneix els parcs de Can Cluset i el de Les Pla-
nes a L’Hospitalet per sobre de l’Avinguda d’Isabel 
La Catòlica. Les obres han estat executades per 
l’Ajuntament de L’Hospitalet.

• A fi i efecte de connectar la Ronda Verda amb 
la zona esportiva de Cornellà i els itineraris flu-
vials, de la riba del riu Llobregat, s’ha realitzat el 
projecte executiu de carrils bici entre la Rambla 
Marina de L’Hospitalet i Cornellà per la Traves-
sia Industrial i la carretera del Mig.

Senyalització  de la Ronda Verda

Com a actuació estratègica, un cop la Ronda Verda 
ha estat completada en una part molt substancial, 
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Diferents imatges de la xarxa de camins de bici arreu del territori, com la llera 
del riu Besòs, el front litoral o trajectes més urbans.
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s’han tirat endavant els treballs de senyalització 
per tal de donar identitat pròpia al circuit a més 
de servir per informar als usuaris sobre l’itinerari i 
el seu entorn. Les principals actuacions han estat:

• Projecte i Obres de senyalització de la Ronda 
Verda 1ª Fase. Compren el circuit del Barcelonès 
Nord, que discorre per sectors com el Front Ma-
rítim, el Parc Fluvial del Besòs, el Parc d’Europa 
i la Serralada Marina.

• Projecte de senyalització de la Ronda Verda 2ª 
Fase. És previst desenvolupar els treballs de 
senyalització corresponents a aquesta fase du-
rant l’exercici de 2011.

• Així mateix, és previst dur a terme al llarg de 
tot l’exercici de 2011 el projecte de manteni-
ment de la senyalització de la Ronda Verda i 
un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG), amb 
l’inventari del tots els elements com a instru-

ment de suport per al seguiment del manteni-

ment de la infraestructura i de la senyalització.

Definició de la xarxa de carrils bici 
del Barcelonès 

Aquest estudi s’ha realitzat a requeriment de 

l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità) 

amb l’objectiu de definir una xarxa bàsica ci-

clable (actual i futura) que quedi integrada a 

la xarxa bàsica metropolitana i que serveixi 

de base per al desenvolupament urbanístic 

del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. 

Al document es fa una descripció de la xarxa 

proposada i es presenten fitxes on s’expliquen 

els trams on actualment no hi ha infraestruc-

tura existent ni planejada i es proposa nova 

infraestructura, tant als eixos regionals com 

als comarcals.
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Resum d’Actuacions

Estudis

• Pla Director de la Bicicleta de Sant Adrià de Besòs.

• Definició de la Xarxa Bàsica de Carrils i Camins 
de Bicicletes al Barcelonès.

Projectes

• Passarel·la Isabel La Catòlica ( L’Hospitalet de 
Llobregat)

• Rambla Marina - Cornellà per Travessia Indus-
trial (L’Hospitalet de Llobregat) 

• Eix Eduard Maristany i entorn de l’Estació de 
Sant Adrià de Besòs

• Eix Carmen Amaya-Gran Via (Sant Adrià de 
Besòs)

• Senyalització de la Xarxa de carrils bici de Sant 
Adrià de Besòs.

• Projecte Senyalització Ronda Verda 1ª Fase 
(Barcelonès Nord)

• Projecte Senyalització Ronda Verda 2ª Fase 
(2011)

• Projecte de manteniment i inventari Ronda Ver-
da (2011)

Obres 

• Obres del tram Can Zam- futur pont sobre el 
Besòs a Vallbona (Santa Coloma de Gramenet – 
Barcelona)

• Obres del tram  Rambla Just Oliveras-Terme 
d’Esplugues (L’Hospitalet de Llobregat – Esplu-
gues de Llobregat)

• Senyalització Ronda Verda 1ª Fase 

• Senyalització Ronda Verda 2ª Fase 

• Reparació de carril existent executat pel CCB al 
Torrent de la Font (Badalona)

Altres

• Sistema d’Informació Geogràfica (SIG Ronda 
Verda).

• Fulletó divulgatiu i Guia.

Cal assenyalar que el Consell Comarcal del Barce-
lonès és membre de la Comissió Cívica de la Bicicleta 
i dels Vianants i participa en les reunions plenàries 
i en les del Grup d’Infraestructures. Així mateix, ha 
participat en sessions de treball per a l’elaboració 
del Pla Estratègic de la Bicicleta de Barcelona i del 
Pla Estratègic de la Bicicleta de Catalunya.
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Des de l’any 1998, el Consell Comarcal del Barce-
lonès exerceix les competències  delegades del De-
partament d’Ensenyament de la Generalitat de Ca-
talunya per a la concessió dels ajuts individuals de 
menjador (beques) i per a la gestió del transport es-
colar. En el curs 2007/2008, s’incorpora la gestió de 
l’ acollida dels alumnes d’infantil que tenen germans 
a primària, com a conseqüència de la implantació 
de la sisena hora lectiva, i  en el curs 2010/2011 
s’assumeix la competència de la gestió del menja-
dor de l’escola Mediterrània de Sant Adrià de Besòs. 

Aquests serveis es desenvolupen en els municipis 
de Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià 
de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.

Beques de menjador 
El Consell Comarcal del Barcelonès adjudica els 
ajuts individuals de menjador a alumnes  de P-3 a 

4t d’ESO,  escolaritzats en centres públics i concer-
tats dels municipis més amunt indicats.

L’ajut cobreix parcialment l’import del menjador 
escolar i la seva finalitat és donar suport a famílies 
en situacions econòmiques o socials desfavora-
bles, per tal de fer efectiu el principi d’igualtat en 
l’exercici del dret a l’educació.

Igualment es gestiona l’adjudicació de les beques 
de menjador per als alumnes escolaritzats en cen-
tres d’educació especial,  o en unitats de suport a 
l’educació especial.

Per a cada curs escolar s’aproven les bases per a 
la concessió dels ajuts de menjador i es publica la 
corresponent convocatòria.  Les escoles s’ encarre-
guen de la seva difusió entre l’alumnat i d’enviar 
les peticions de les famílies al Consell Comarcal, 
responsable de l’adjudicació. Es realitzen dues 

Serveis Personals i Ensenyament
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grans adjudicacions, una al setembre i l’altra al no-
vembre, i la resta del curs es manté la concessió per 
als alumnes de nova incorporació amb situacions 
desafavorides, i per als que han patit un canvi de 
situació important. 

En curs 2010/2011 s’ha atorgat 7.607 ajuts, distri-
buïts en 160 escoles dels municipis de Badalona, 
Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i 
L’Hospitalet de Llobregat.

Transport Escolar
El Consell Comarcal presta el servei de transport 
escolar col·lectiu per a alumnes amb discapacitat 
motriu, psíquica i/o de personalitat, alguns dels 
quals tenen mobilitat reduïda, que estan escolarit-
zats en centres d’educació especial, o en unitats 
de suport d’escoles ordinàries (USEE), i que malgrat 
viure al mateix municipi on hi ha l’escola, general-
ment el centre està lluny dels seus domicilis. 

Des del curs 2008/2009 i fins al mes de maig de 2011, 
es presta el servei de transport als alumnes del centre 
Màrius Torres de L’Hospitalet, escolaritzats lluny de 
la seva zona de residència mentre durin les obres de 
construcció d’una nova escola.

També es gestiona el transport dels alumnes de 
1r i 2n d’ESO dels instituts Torrent de les Bruixes i 
La Bastida  de Santa Coloma de Gramenet, ja que 
aquests centres es troben situats en un lloc de difí-
cil accés respecte del nucli urbà. El cost es finança 
al 50% entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal.

El transport escolar s’adjudica, mitjançant concurs 
públic, a empreses del sector.

Durant el curs 2010/2011 es transporten  680 alum-
nes, distribuïts de la següent manera:

L’Hospitalet de Llobregat

Escola d’educació especial Estel-Can Bori: 
86 alumnes, 3 rutes.

Escola d’educació especial Escorça:  
23 alumnes, 3 rutes.

USEE escola Ausiàs March:  
15 alumnes, 1 ruta.

USEE escola Sant Jaume de la FEP/ escola Joan 
XXIII: 7 alumnes, 1 ruta.

Escola Màrius Torres:  
275 alumnes, 5 vehicles.

Santa Coloma de Gramenet

Escola d’educació especial Josep Sol:  
102 alumnes, 6 rutes.

Instituts Torrent de les Bruixes i La Bastida:  
160 alumnes.

Sant Adrià de Besòs 

USEE escola Pompeu Fabra:  
8 alumnes, 1 ruta.

Institut Manuel Vázquez Montalban:  
1 alumne.

Badalona

Institut Júlia Minguell:  
2 alumnes.

USEE escola Progrés :  
1 alumne.

Per altra banda, s’assignen ajuts individuals de des-
plaçament a alumnes  amb necessitats educatives 
especials que no es poden incloure en cap de les 
rutes establertes de transport col·lectiu, o bé que 
no tenen prou autonomia personal per utilitzar el 
transport públic.  

Servei d’acollida de  
la sisena hora
Des de la implantació de la sisena hora lecti-
va als alumnes de Primària de les escoles pú-
bliques, aquests centres disposen d’un servei 
d’acollida gratuït per a les famílies que tenen 
fills a l’etapa infantil, i no són usuaris del servei 
de menjador.
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A partir del curs 2007/2008 el Consell Comarcal va assu-
mir la contractació dels monitors necessaris per atendre 
l’esmentat servei d’ acollida durant una hora diària.

En el curs 2010/2011 el nombre d’alumnes que utilitzen 
aquest servei és de 2.160, i cal al voltant de 150 monitors.

Gestió del menjador de 
l’escola Mediterrània de Sant 
Adrià de Besòs
Per al curs 2010/2011 s’ha assumit la gestió del men-
jador de l’escola Mediterrània de Sant Adrià de Besòs.

Des de l’any 1995 fins al 2010, diverses adminis-
tracions públiques havien gestionat aquest men-

jador de forma compartida. A partir d’aquest curs 
el Departament d’Ensenyament ha delegat la com-
petència al Consell Comarcal del Barcelonès, amb 
la voluntat d’unificar i racionalitzar el seu funcio-
nament. El Consell ha definit un model de gestió 
integral i ha seleccionat una empresa del sector per 
executar-lo.

La previsió màxima diària d’usuaris del menjador és 
de 300 alumnes.

Desenvolupament econòmic
Pel que fa a les actuacions relacionades amb 
l’ensenyament  les dades econòmiques consolida-
des per cursos són les següents:

 Curs 2007/2008 Curs 2008/2009 Curs 2009/2010 Curs 2010/2011

BEqUES MENJADOR 3.310.468,44 € 3.837.380,56 € 5.652.463,65 € 4.259.299,53 €

tRANSPORt ESCOLAR 629.661,99 € 900.916,24 € 897.741,08 € 853.936,54 €

ACOLLIDA SISENA HORA 288.202,79 € 326.863,87 € 349.906,80 € 362.790,57 €
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L’Oficina de Joventut i Habitatge neix l’any 1998 gràcies a 
la signatura d’un conveni amb la Secretaria General de Jo-
ventut a través del qual la Generalitat de Catalunya delega-
va al Consell Comarcal un seguit de competències, com la 
de gestionar el seguiment i la inspecció de les instal·lacions 
juvenils i de les activitats d’estiu per a menors de 16 anys.

A banda d’assumir les competències delegades i de desenvo-
lupar-les, l’Oficina té dues grans línies d’actuació:

1. Potenciar i coordinar les polítiques de joventut del 
Barcelonès.

2. Equilibrar territorialment els recursos i serveis que 
s’ofereixen especialment des dels ajuntaments de la 
comarca.

Actualment, i gràcies en bona mesura a l’aprovació del Pla 
Nacional de Joventut de la Generalitat, el Consell esde-
vé l’eix de confluència i coordinació dels diferents agents 
implicats en les polítiques de joventut de la comarca.

La labor de l’Oficina està  
estructurada en quatre àmbits: 

1. Suport a les polítiques impulsades des dels 
Ajuntaments i a la creació i millora dels 
equipaments juvenils. 

L’Oficina de Serveis a la Joventut i Habitatge desenvo-
lupa per encàrrec dels diferents ajuntaments tasques de 
suport en l’elaboració d’estudis, realització d’un treball 
en xarxa dels municipis, així com dóna suport als ajun-
taments en l’elaboració dels seus respectius plans locals 
de joventut. 

Durant aquest quadrienni també s’han elaborat tot un 
seguit d’accions i estudis, un dels quals en el marc de 
la transició escola treball per tal d’analitzar la situació 
actual i fer-ne  una diagnosi per a la creació d’una línia de 

Joventut i Habitatge
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treball nova que es consolidarà en el proper man-
dat de suport als programes de Transició Escola 
Treball a la comarca. 

A més durant aquest mandat s’ha creat una línia 
d’ajuts econòmics per a la millora dels equipaments 
juvenils tant per la dotació de material informàtic 
com per a obres i rehabilitació. 

Durant el període 2007-2011 s’han destinat 
178.206,39 € a aquestes actuacions.

Aportacions econòmiques per municipis durant el 
període 2007-2011:

 Serveis Comarcals Badalona L’Hospitalet de Llobregat Sta Coloma de Gramenet St Adrià de Besòs

Elaboració Plans  

Locals de Joventut  12.000 €  6.000 € 6.000 €

Material Informàtic i   

Rehabilitació equipaments 8.961,77 € 118.560 €  15.755,12 € 10.929,5 €

Total 8.961,77 € 130.560 € 15.755,12 € 16.929,5 € 6.000 €

2. La creació de serveis comarcals de su-
port als Ajuntaments que ajudin i fo-
mentin l’emancipació dels joves:

L’accés a l’habitatge, la formació i l’ocupació són 
factors cabdals per als joves del Barcelonès. Afron-
tar les dificultats en cadascuna d’aquestes qües-
tions per a que els i les joves de la comarca puguin 
tenir tots les mateixes oportunitats ha estat la ma-
jor preocupació durant aquest mandat 2007-2011 
per l’Oficina de Serveis a la Joventut i Habitatge. 

Durant el darrer mandat s’han introduït millores 
de gestió, com per exemple el treball per objectius, 
i l’aplicació d’un procés d’avaluació constant per 
detectar noves demandes i necessitats dels joves 
usuaris. A més, tots els nostres serveis treballen 
sota un entorn digital i una intranet de gestió que 
facilita el treball i l’atenció dels usuaris. 

A continuació adjuntem un resum amb el número 
global de joves beneficiaris que han fet ús dels ser-
veis joves comarcals:

Total de beneficiaris dels serveis joves comarcals

Accions Indicadors Total Total  Total Total Total  Total  Total Total Total

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003/2010

Centre Europa Jove Joves Beneficiaris 101 114 660 661 552 1.093 1.541 1.845 6.567

CIREJ Joves Beneficiaris 0 0 55 1.544 1.895 2.765 4.946 6.425 17.630

web BCNES
Butlletí Jove Joves Subscrits 1.940 2.400 5.600 28.000 36.000 41.000 46.499 63.276 224.715

Habitatge Joves Beneficiaris 3.602 10.346 5.870 14.435 13.023 24.068 26.627 19.941 117.912

Total Joves Beneficiaris 5.643 12.860 12.185 44.640 51.470 68.923 79.613 91.487 366.821
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2.1  Xarxa de Borses Joves d’Habitatge del 
Barcelonès, impulsades i coordinades pel 
Consell Comarcal del Barcelonès i els muni-
cipis de Badalona, L’Hospitalet, Sant Adrià 
de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. 

 http://www.barcelonesjove.net/bjh

Aquestes Borses Joves d’Habitatge desenvolupen 
tasques de mediació i de captació d’habitatges de 
lloguer dins el mercat privat per tal de conciliar 
l’oferta amb la demanda d’habitatge de lloguer per 
part dels joves.

Com a element de suport per a donar més cobertu-
res als propietaris que llogaven el seu pis a través 
de les Borses Joves d’Habitatge, aquest quadrienni 
s’ha creat el Fons Jove de Garanties al lloguer que 

assegura el cobrament de qualsevol impagament 
durant tota la vigència del contracte de lloguer. 

En el decurs del funcionament de la Xarxa s’ha 
allotjat a prop de 4.100 joves, i s’han signat gaire-
bé 2.100 contractes de lloguer. Des de l’Assessoria 
jurídica sobre habitatge també s’han resolt més de 
4.486 consultes jurídiques de joves, i s’ha tramitat  
més de 18.078 ajuts al lloguer per a joves des de la 
creació de la xarxa al 2003.

A més d’aquestes borses, el Consell impulsa al-
tres accions relacionades amb l’habitatge i els 
joves, com ho és la borsa de pisos per compartir, 
servei gestionat a través de la web www.compar-
tir-habitatge.net, guies informatives especialitza-
des, o l’esmentada assessoria jurídica en matèria 
d’habitatge. 

Dades de funcionament durant el període 2007-2010 

 2007 2008 2009 2010

Joves Allotjats Borses Joves Habitatge 508 694 595 415

Consultes Assessoria  1.000 1.216 849 599

Joves Usuaris Compartir-Habitatge 1.621 1.387 1.586 2.975
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2.2. CIREJ. Centre d’Informació i Recursos 
per l’Emancipació Juvenil. 

 http://www.barcelonesjove.net/cirej

El CIREJ és un Centre Integral d’orientació i as-
sessorament als joves en matèria d’ocupació, for-
mació, mobilitat europea i habitatge. Des de l’any 
2009 també s’ha creat la Borsa Jove d’Ofertes de 
Treball que ofereix un recurs als joves per a la seva 
inserció laboral.  A més d’introduir actuacions 
d’alfabetització digital i d’aplicació de tallers en 
format multimèdia. 

La seva seu central està ubicada al municipi de Ba-
dalona i està descentralitzat en la Xarxa de Punts 
d’Informació per a l’emancipació de tot el territori 
del Barcelonès Nord i L’Hospitalet. 

Dades de funcionament  durant el període 2007-2010 

 2007 2008 2009 2010

Consultes i assessoraments 1.193 1.313 3.704 5.174

Joves participants a tallers 702 1.449 1.287 1.230

2.3. Centre Europa Jove. 

 http://www.barcelonesjove.net/europa

Es tracta d’un centre d’orientació juvenil per a pro-
moure la mobilitat dintre dels programes europeus 
dels joves. La seu central està ubicada al municipi 
de Santa Coloma i presta servei a l’àmbit comar-
cal. El Centre Europa Jove va començar a funcionar 
l’octubre del 2004. 

Des de llavors ha realitzat més de 100 tallers per a 
joves, ha resolt les consultes de prop de 400 joves, 
i ha resolt  prop de 150 consultes de les entitats 
juvenils del territori.  

Durant aquests anys de funcionament i gràcies 
al Centre Europa Jove s’ha aconseguit prop de 
400.000 euros de la Unió Europea per a projectes i 
entitats juvenils del territori comarcal. 

Dades de funcionament durant el període 2007-2010 

 2007 2008 2009 2010

Assessoraments joves  134 291 499 744

Assessoraments d’entitats  79 184 89 54

Recursos captats de projectes Europeus (€) 58.000  56.000  76.910 118.125

Joves participants a tallers 339 618 586 674
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3. Creació de plans de formació per a 
professionals, elaboració de publica-
cions, d’espais d’informació i comuni-
cació per i amb els joves.

Es tracta d’accions adreçades  a potenciar la igual-
tat d’oportunitats dels i les joves davant els serveis 
que s’adrecen a aquest sector de la població.

Dintre d’aquestes accions cal destacar  el  Portal 
dels Joves del Barcelonès http://www.barcelone-
sjove.net/ amb una mitjana mensual de més d’un 
milió de hits. Cal dir que cada mes prop de 60.000 
joves reben el nostre butlletí en correu electrònic. 
Durant aquest mandat hem desenvolupat tot un 
treball per acostar als joves els serveis juvenils a 
través de les xarxes socials. 

En aquest període s’han potenciat els canals de co-
municació aplicant i creant actuacions en format 
multimèdia i vídeos, així com una millora integral 
de les nostres webs i aplicatius de treball. 

També s’ha consolidat el pla de formació de tècnics 
de joventut, educadors i dinamitzadors juvenils, 
donant resposta a les demandes formatives elabo-
rades des dels propis professionals.

4. Les instal·lacions juvenils de la comarca

Antecedents

El dia 1 de juliol de 1998 aquest Consell Comarcal 
del Barcelonès va signar amb la Secretaria General de 
Joventut de la Generalitat el conveni de delegació de 
competències en matèria d’instal·lacions de joventut, 
en el marc del Decret 187/1993 (Decret de delegació 
de competències, en matèria d’instal·lacions de jo-
ventut, de la Generalitat a les comarques).

Les instal·lacions de joventut poden ser: albergs de jo-
ventut, cases de colònies, granges escola, aules de na-
tura o campaments juvenils. Fins a la data, segurament 
degut a les característiques de la comarca del Barce-
lonès, totes les instal·lacions tramitades corresponen a 
autoritzacions i inspeccions d’albergs de joventut. 

Tasques del Consell Comarcal respecte les 
instal·lacions de joventut

L’assumpció de competències delegades per la Ge-
neralitat al Consell Comarcal del Barcelonès supo-
sa la realització de les tasques de gestió següents:

Redacció d’informes previs vinculants

Prèviament a l’atorgament de l’autorització de fun-
cionament es pot obtenir del Consell Comarcal la 
conformitat a la documentació presentada d’acord 
amb el compliment de la legislació vigent en ma-
tèria d’instal·lacions de joventut (Llei 38/1991 de 30 
de desembre i Decret 140/2003 de 14 d’octubre), 
mitjançant la sol·licitud de l’informe previ. Aquesta 
legislació regula les característiques físiques de les 
instal·lacions juvenils, les autoritzacions i inspeccions, 
l’exercici de les competències i el règim sancionador.

L’informe previ s’emet sobre el projecte d’una 
instal·lació juvenil amb la intenció d’obrir-ne una 
de nova, reformar-ne una d’existent o modificar 
el número de places d’una ja autoritzada. Aquests 
informes es sol·liciten abans de l’inici de les obres 
d’adequació de la instal·lació, si fossin necessàries.

Atorgament d’autoritzacions de funcionament

El 8 de novembre de 2010 va entrar en vigor la mo-
dificació de la Llei 38/1991 d’instal·lacions juvenils. Des 
de llavors, per tal d’obtenir l’autorització de funcio-
nament, només cal que el titular presenti, en models 
oficials, una comunicació prèvia de posada en fun-
cionament i una declaració responsable conforme es 
compleix totes les obligacions que se li atribueixen  i 
que disposa de la corresponent llicència ambiental 
entre d’altres documents obligatoris.

Inspeccions periòdiques preceptives bianuals

Inspeccions preceptives en instal·lacions auto-
ritzades que cal realitzar cada dos anys, amb el 
corresponent informe tècnic. Aquestes inspeccions 
es comuniquen a la Secretaria de Joventut.
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Inspeccions especials

Es realitzen d’ofici, per requeriment d’un altre or-
ganisme, degut a alguna denúncia o queixa d’un 
usuari o quan hi ha indicis d’alguna irregularitat 
o incompliment de la normativa, com un informe 
sanitari desfavorable. Aquestes inspeccions, poden 
derivar en obertura d’expedients sancionadors.

Tasques d’assessorament a particulars

A banda de les gestions abans esmentades, 
l’Oficina de Serveis Tècnics ha efectuat reunions 
d’assessorament tant a titulars i tècnics d’albergs 
autoritzats o en tràmit d’autorització, com a par-
ticulars que s’han presentat en demanda d’ infor-
mació dels requisits o procediment a seguir per a 

obrir un alberg de joventut a la comarca. També 
s’assessora sobre l’adaptació d’algun local a la nor-
mativa vigent sobre instal·lacions juvenils.

Tasques realitzades durant el període  
2007-2011:

Durant el període 2007 – 2011, els serveis tècnics 
han efectuat els informes, inspeccions i altres ges-
tions amb els albergs de joventut, el volum de les 
quals es relaciona a continuació (totes són albergs 
de joventut).

- 101 informes tècnics.
- 53 inspeccions preceptives.
- 27 inspeccions especials d’ofici.

Evolució del nombre de places a les instal·lacions juvenils 

  Places autoritzades        Places en tràmit d’autorització
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En aquest període s’han autoritzat 16 nous albergs de joventut fins arribar a un total de 31 instal·lacions 
autoritzades amb 3.278 places d’alberguista.

Quadre per anys:

Situació actual*

A data 20 de gener de 2011, es troben oberts 62 expe-
dients dels quals 31 corresponen a instal·lacions autorit-
zades i les 31 restants es troben en procés d’autorització.

Cal destacar que s’ha mantingut l’important aug-
ment de noves sol·licituds ja iniciat al 2004, amb un 
moment punta al 2009 de 10 noves sol·licituds. Al 

2010 s’ha fet un gran esforç i s’han pogut autorit-
zar 8 instal·lacions. Durant aquest quadrienni s’han 
aprovat 16 de les 31 instal·lacions autoritzades a 
la comarca des de l’any 1998. Tot i així resten 31 
instal·lacions en tràmit d’autorització i no es preveu 
que el nombre de sol·licituds vagi a la baixa.

Actualment hi ha 31 albergs autoritzats, els quals 
sumen un total de 3.278 places.

Any  2007 2008 2009 2010 2011*

Expedients d’autoritzacions Instal·lacions autoritzades 15 20 22 30 31

 Instal·lacions en procés  
 d’autorització 25 25 32 31 31

 Total d’expedients gestionats 40 45 54 61 62

 Noves autoritzacions d’enguany 0 5 2 8 1

 Autoritzacions d’ampliació 0 1 1 0 0

 Baixes definitives 2 0 0 0 0

 Tancaments d’expedients  
 d’instal. no autoritz 1 1 1 1 0

 Expedients iniciats  
 (o reoberts) enguany 3 6 10 8 1

Informes i inspeccions Informes Tècnics 14 32 12 41 2

 Inspeccions preceptives  
 (aut. i bianuals) 11 16 6 20 

 Inspeccions especials d’ofici 11 7 3 6 

Places Places autoritzades 1.791 2.568 2.688 3.254 3.278

 Places en tràmit d’autorització 2.126 2.675 2.471 3.183 3.178

Instal·lacions

 Instal·lacions autoritzades   Instal·lacions en procés d’autorització  Total d’expedients gestionats

 (*) a 10 de febrer de 2011
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A continuació, es relacionen:

 NOM ALBERG ADREçA PLACES

STUDIO C/ de la Duquessa d’Orleans, 56 (Pstge) 08034 Barcelona 52

PERE TARRÉS C/ de Numància,149-151 08029 Barcelona 240

MARE DE DÉU DE MONTSERRAT Passeig de la Mare de Déu del Coll, 41-45 08023 Barcelona 220

PALAU C/ del Palau, 6, 1r 08002 Barcelona 40

KABUL Pl. Reial,17 08002 Barcelona 100

LA CIUTAT C/ de Ca l’Alegre de Dalt, 66 08024 Barcelona 235

ABBA YOUTH HOSTEL C/de La Plata, 4 08002 Barcelona 24

IDEAL YOUTH HOSTEL C/ de la Unió,10-12 08001 Barcelona 177

CENTER RAMBLAS C/ de l’Hospital, 63 08001 Barcelona 178

BARCELONA MAR C/ de Sant Pau, 80 08001 Barcelona 162

FERNANDO C/ de Ferran, 31, 2n 08002 Barcelona 42

ITACA C/ de Ripoll, 21 08002 Barcelona 24

IN-OUT C/ Major del Rectoret, 2 (Vila Joana) 08017 Barcelona 158

BARCELONA SOUND C / Nou de la Rambla, 91 08001 Barcelona 100

EQUITY POINT - GOTHIC C/ dels Vigatans, 5-9 08003 Barcelona 132

A & A (ALBERGUE ARCO) C/ de l’Arc de Santa Eulàlia,1, pral 08002 Barcelona 48

MELLOW HOSTEL BARCELONA C/ d’Aguilar, 52-54 08032 Barcelona 98

BARCELONA DREAM Av. Alfons XIII, 28b 08912 Badalona 182

EQUITY POINT - CENTRIC Passeig de Gràcia, 33 08007 Barcelona 340

SUN & MOON HOSTEL C/ Ferran,17 08002 Barcelona 96

SANT JORDI DIAGONAL Av. Diagonal, 436, entr, 1a 08022 Barcelona 24

MEDITERRANEAN C/ de la Diputació, 335, pral Barcelona 24

MAMBO TANGO HOSTEL C/ Poeta Cabanyes, 23 08004 Barcelona 21

SANT JORDI ALBERG C /Roger de Llúria, 40, 1r 2a 08009 Barcelona 16

BARCELONA URBANY HOSTEL Av. Meridiana, 97 08026 Barcelona 396

SANT JORDI ARAGÓN C/ d’Aragó, 268, pral 1a 08007 Barcelona 24

BACKPACKERS BCN CASANOVA C/ de Casanova, 52 08011 Barcelona 24

HOSTELONE C/ Casteras, 9 08028 Barcelona 39

BACKPACKERS BCN C/ Diputació, 323, pral 1a 08009 Barcelona 22

GARDEN HOUSE HOSTEL  
BARCELONA C/ d’Hedilla, 58 08031 Barcelona 24

GAUDÍ Pl. Urquinaona, 5, 1r 2a 08010 Barcelona 16

Total de places autoritzades  3.278
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L’Oficina d’Ocupació i Promoció Social desenvolupa 
la seva activitat en el camp de les polítiques actives 
d’ocupació i en projectes de dinamització social i 
econòmica en cooperació amb els ajuntaments. 

En el camp de l’ocupació i el desenvolupament econò-
mic local l’eina principal és el Pacte per l’Ocupació i el 
Desenvolupament del Barcelonès Nord. En aquest  marc 
concertat d’actuació s’ha acordat l’estratègia de des-
envolupament del territori i els programes operatius 
2007-2013, que estableixen les línies d’actuació i les 
accions a desenvolupar. En el pla operatiu anualment es 
decideixen les accions a presentar a les diferents convo-
catòries de subvencions, que es gestionen individual o 
conjuntament per les entitats que en formen part.

Com a dispositiu de suport en el desplegament 
de la Llei de Dependència, l’any 2008 es va posar 
en marxa el Centre d’Iniciatives del Barcelonès en 
l’Àmbit de la Dependència (CIBAD).

Pacte per l’ocupació i el  
desenvolupament del  
Barcelonès Nord
 www.barcelones.cat/pact

L’Oficina d’Ocupació i Promoció Social del Consell Co-
marcal ha portat a terme la direcció i coordinació del 
Pacte, signat l’any 2001, i refermat l’any 2008. El Pacte 
territorial constitueix l’instrument principal de concerta-
ció territorial entre els agents locals, socials i econòmics 
del territori. Hi participen els ajuntaments de Badalona, 
Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs i les 
seves entitats de promoció econòmica i ocupació (IMPO, 
REBASA i GRAMEIMPULS), les organitzacions empresa-
rials Federació Empresarial de Badalona (FEB), Agrupació 
del Comerç i la Indústria de Santa Coloma de Gramenet 
(ACI),  PIMEC i els sindicats UGT de Catalunya i la Unió 
Sindical de CC.OO. del Barcelonès.

Oficina d’Ocupació i Promoció Social
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La crisi econòmica ha estat determinant en l’orientació 
d’una bona part de l’activitat de l’Oficina, en un marc 
organitzatiu de les polítiques d’ocupació que no ha 
permès una resposta integral adaptada i flexible res-
pecte a les necessitats del territori; la descentralització 
que preveu la Llei del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
amb la participació dels ens locals, no s’ha concretat; 
ni s’han desenvolupat els Consorcis de Gestió de políti-
ques actives promoguts l’anterior mandat, ni qualsevol 
altre fórmula com ara els Contractes programa.

En el marc organitzatiu del Pacte, el Comitè Exe-
cutiu ha aprovat les directrius d’actuació que el 

Comitè Tècnic ha desenvolupat mitjançant progra-
mes i accions que concreten els Programes opera-
tius aprovats i atenent les prioritats derivades de la 
crisi econòmica, intentant aprofitar coherentment 
els recursos aportats pel Departament de Treball i 
la Diputació de Barcelona. 

En el període 2007-2010 el Pacte ha captat sub-
vencions de la Diputació de Barcelona i el Depar-
tament de Treball per valor de 4.683.915,34 euros, 
sense incloure els plans d’ocupació, el que repre-
senta una mitjana anual de 1.170.978 euros, i que 
han permès atendre 36.556 persones.  
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SUBVENCIONS ATORGADES

 2007 2008 2009 2010 TOTAL

DIBA 539.314,60 577.748,64 608.538,10 601.727,40 2.327.328,74

SOC 952.791,62 931.904,00 88.654,70 383.236,28 2.356.586,60

TOTAL 1.492.106,22 1.509.652,64 697.192,80 1.070.423,88 4.683.915,34

Aquests recursos econòmics, juntament amb les 
aportacions de les entitats, s’han dedicat al desen-
volupament d’accions i projectes per a l’ocupació 
(informació, orientació laboral, intermediació i su-
port a la inserció, dispositius de suport a col·lectius 
específics, etc.), projectes de dinamització i suport al 
teixit empresarial, així com a la realització d’estudis 
i altres accions territorials de caire estratègic. 

El Consell Comarcal ha dut a terme la gestió di-
recta d’algunes accions, així com la direcció i la 
coordinació d’actuacions i projectes conjunts in-
closos en la programació, que en determinats ca-
sos han requerit la formalització de convenis de 
col·laboració amb les entitats participants. 

Entre els projectes gestionats en el marc del Pacte 
destaquen els següents: 

• El Centre d’Informació i Recursos per a 
l’Emancipació Juvenil (CIREJ), gestionat con-
juntament amb l’Oficina de Joventut del CCB.

• L’Observatori del mercat de treball. 

• El Silex - Suport a la integració laboral en xar-
xa, per a l’atenció de diversos col·lectius amb 
especials dificultats i el desenvolupament de 
metodologies en xarxa. Projecte innovador sub-
vencionat dins la convocatòria de programes 
innovadors finançats pel Fons Social Europeu 
(FSE), en la que van participar les entitats del 
Pacte i la Fundació Formació i Treball (FiT). 

• El Dispositiu per a la cooperació entre empreses 
i agents de la formació i l’ocupació, gestionat 
amb les entitats locals i els agents socials.  

• L’Aplicació del sistema d’avaluació de les polí-
tiques actives d’ocupació al Barcelonès Nord, 
gestionat amb les entitats municipals i amb la 

col·laboració del Servei d’Ocupació de Catalun-
ya (SOC).

• L’estudi Polígons d’activitat del Besòs.

• El projecte de dinamització territorial inte-
grat per accions de suport als serveis locals 
d’ocupació o el Projecte d’Accions integrades 
del Pacte territorial.

• El projecte ILOQUID - Iniciatives locals d’ocupació 
per a la qualitat i la dinamització del sector de 
serveis a les persones, gestionat amb els ajunta-
ments de Badalona, Santa Coloma de Gramenet 
i Sant Adrià de Besòs.

Així mateix, des del Consell s’ha fet una tasca de 
coordinació i de col·laboració en el desenvolupa-
ment del plans extraordinaris d’ocupació local de 
l’any 2010. 

Plans extraordinaris d’ocupació  
local (PEOL’s)

La Conselleria de Treball de la Generalitat de Ca-
talunya va posar en marxa els plans extraordina-
ris d’ocupació, que tenia com a novetat les exi-
gències de projectes en activitats de futur i d’un 
mínim de 60 hores de formació. El Consell i els 
ajuntaments van establir una comissió per tal 
d’organitzar la proposta del territori i preparar la 
convocatòria.  El resultat ha estat la realització de 
cinc plans d’ocupació amb conveni amb Grameim-
puls i l’IMPO en el camp de la mobilitat, l’eficiència 
energètica i la rehabilitació d’espais públics, amb 
una subvenció del SOC de 580.162 euros per a la 
contractació durant 6 mesos de 88 persones en 
atur. De forma directa s’han gestionat 3 plans amb 
l’Oficina de Joventut i un amb Serveis Tècnics i UTE 
Rondes, per contractar 8 persones amb una sub-
venció de 50.675 euros. Per a la realització de la 



56

memòria 2007/2011 Consell Comarcal del Barcelonès

Àm
bits de gestió / O

ficina d’O
cupació i Prom

oció Social

formació transversal i professionalitzadora de les 
persones 96 persones contractades es va comptar 
amb una subvenció de 48.000 euros.

L’Observatori de mercat de treball 

 www.barcelones.cat/pacte/documents/observatori.asp

L’Observatori de mercat de treball i desenvolu-
pament local es va crear l’any 1999, en el marc 
del Pacte territorial, amb un triple objectiu. En 
primer lloc, el de millorar el coneixement de la 
realitat social, econòmica, territorial i ambiental 
dels municipis de la zona nord de la comarca del 
Barcelonès (Badalona, Sant Adrià de Besòs i San-
ta Coloma de Gramenet). En segon terme, el de 
disposar de dades objectives sobre l’evolució de 
l’activitat econòmica i el mercat de treball al ma-
teix àmbit i, finalment, per a optimitzar els recur-
sos i instruments d’anàlisi del territori elaborant 
productes d’abast comarcal que n’enriqueixin els 
resultats gràcies a la possibilitat d’establir com-
paracions entre diferents àmbits.

L’Observatori elabora un informe trimestral, un 
informe socioeconòmic anual, organitza semina-
ris de caràcter tècnic, analitza els indicadors per 
a l’avaluació de les polítiques  actives d’ocupació 
dutes a terme al territori a curt termini i impulsa i 
dirigeix estudis sectorials i/o territorials específics. 
A partir de juny de 2008 es va incorporar la realit-
zació d’un nou informe de caràcter mensual sobre 
l’evolució de l’atur. Des de l’any 2008 s’ha iniciat 
de manera sistemàtica, amb col·laboració amb el 
SOC, una experiència  d’avaluació de les polítiques 
actives d’ocupació al Barcelonès Nord. http://www.
barcelones.cat/pacte/documents/observatori.asp

En el període 2007-2010 s’han coordinat els estu-
dis d’actualització sobre la immigració i l’activitat 
econòmica i d’avaluació de polítiques actives i  
“Polígons d’activitat del Besòs: realitat actual i es-
tratègies de transformació”. Els seminaris i jornades 
organitzats han estat: “La formació contínua, una 
eina de competitivitat” en el marc de l’acció Dispo-
sitiu de detecció i adequació dels recursos humans 
a les necessitats del teixit productiu. I “Crisi econò-

mica i mercat de treball” i “Com sortir de la crisi? 
Mercat de treball i model productiu”. 

quaderns socioeconòmics del  
Barcelonès

S’ha continuat amb la publicació de “Quaderns so-
cioeconòmics del Barcelonès”, que té com a objec-
tiu editorial posar a l’abast d’un públic més ampli 
els estudis i informes de caràcter socioeconòmic 
realitzats per encàrrec del CCB. 

En aquest període s’han publicat un total de set 
números, incloent-hi la publicació en format digi-
tal dels dos primers l’”Actualització de la diagnòsi 
estratègica del Barcelonès Nord 2007-2013” i el 
“Pla Operatiu de Treball del Pacte Territorial per a 
la Promoció Econòmica i l’Ocupació del Barcelonès 
Nord 2007-2013”. Els altres números han estat 
“L’escolaritat al Barcelonès Nord”, “Quatre estudis 
sobre la Serra d’en Mena”, “Evolució de l’activitat 
econòmica al Barcelonès Nord 2005-2008”, “La 
immigració al Barcelonès Nord 2006-2009. Impac-
te al mercat de treball” i “El sector de l’atenció a les 
persones al Barcelonès Nord”.

Iniciatives locals d’ocupació per a la 
qualitat i la dinamització del sector 
de serveis a les persones (ILOqUID)

El Consell Comarcal va executar les accions de 
dinamització i vertebració del projecte ILOQUID 
(Iniciatives locals d’ocupació per a la qualitat i la 
dinamització del sector de serveis a les persones), 
impulsat per la Diputació de Barcelona, amb fi-
nançament del Fons Social Europeu i la pròpia Di-
putació, per la qual cosa va disposar d’una subven-
ció de 81.935 euros. 

En col·laboració amb la consultora D’Aleph i els 
ajuntaments de Badalona, Santa Coloma de Gra-
menet i Sant Adrià de Besòs es va elaborar un mapa 
de recursos amb els establiments i l’oferta del Bar-
celonès Nord referida a infància i adolescència, 
persones amb discapacitat, amb malalties mentals, 
gent gran i serveis de promoció de l’autonomia per-
sonal i, a partir d’aquí, es va establir la diagnosi de 
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les necessitats al territori i el Pla Estratègic i el Pla 
Operatiu de Treball al Barcelonès Nord. 

Els objectius d’ ILOQUID són impulsar la planifica-
ció en el territori i contribuir a la seva articulació 
social i territorial, millorar l’ocupabilitat de les per-
sones beneficiàries, afavorir la creació i consolida-
ció de l’ocupació en el sector i fomentar, alhora que 
promocionar els serveis professionals de qualitat.

El Centre d’Iniciatives del Barcelonès en 
l’Àmbit de la Dependència (CIBAD)

 http://cibad.es

El Centre d’Iniciatives del Barcelonès en l’Àmbit de la 
Dependència és va constituir l’any 2008 a iniciativa 
del Consell Comarcal i els Ajuntaments de l’Hospitalet 
de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i 
Sant Adrià de Besòs,  amb l’objectiu de col·laborar en 
el desenvolupament de la Llei de Dependència.

Amb el suport tècnic de CHC Consultoria i Gestió i, pos-
teriorment, d’Activa Prospect, s’ha organitzat el dis-
positiu i posat en marxa les tasques d’assessorament, 
informació i anàlisi per a la planificació estratègica 
dels recursos i serveis dels municipis.

Les activitats desenvolupades s’han centrat en la 
edició del Butlletí del CIBAD, l’organització de se-
minaris i jornades i l’elaboració de monografies, 
així com a la construcció d’un sistema d’indicadors 
de la dependència dels municipis de la comarca, 

gràcies a la col·laboració en matèria estadística del 
PRODEP, a partir del conveni subscrit amb la direc-
ció de l’ICASS el mes d’abril de 2010.

Des de 2008 s’han celebrat quatre jornades i se-
minaris, que han tractat els següents temes: “Pla-
nificació dels nous serveis socials municipals”, “El 
sistema d’atenció a la dependència: reptes de futur. 
La prescripció i provisió de serveis i la garantia de 
la seva qualitat”, “Els reptes del Servei d’Atenció 
Domiciliària SAD: innovació tecnològica davant 
noves demandes” i “Atenció als dependents mode-
rats i polítiques d’envelliment actiu”.

S’han publicat tres butlletins  que han tractat, en-
tre d’altres, els temes “El món de la cura informal: 
el rol de la dona”, “Empreses i negocis entorn a la 
dependència”, “El finançament de la dependència: 
disseny, demanda i copagament” i el “Desplega-
ment del SAAD a Catalunya i els municipis del Bar-
celonès 2007 – 2010”.

S’han elaborat tres monografies “Els requisits i 
exigències dels serveis socials i la dependència a 
Catalunya”, CHC.  “L’abordatge de l’Atenció Domi-
ciliària; el cas dels municipis del Barcelonès”, CHC. 
”L’envelliment actiu”, CHC i Activa Prospect.

El CIBAD disposa d’un entorn virtual col·laboratiu, 
http://cibad.es/, obert al públic. Disposa de missat-
geria, agenda, fòrum, materials documentals, no-
tícies, canvis legislatius... Mitjançant aquesta eina 
els membres del Centre poden publicar i transme-
tre coneixement i treballar en col.laboració.





memòria 2007/2011 Consell Comarcal del Barcelonès

59

Àm
bits de gestió / O

ficina de Transform
ació Urbana

Suport a més barris amb 
un ventall més ampli 
d’actuacions
L’Oficina de Transformació Urbana (OTU) ve donant 
suport des de l’any 2005 als processos de regene-
ració de barris impulsats des dels ajuntaments de 
Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de 
Besòs i Santa Coloma de Gramenet.

Durant l’anterior mandat va centrar la seva ac-
tivitat en donar suport al projecte Serra d’en 
Mena, impulsat pels ajuntaments de Badalona 
i Santa Coloma de Gramenet, participant en la 
pròpia definició del projecte, la coordinació i 
seguiment del programa, i l’inici de l’execució 
de les obres d’urbanització de la 1a fase del 
carrer Circumval·lació, a través de la societat 
comarcal REGESA.

Una de les línies estratègiques que guia el mandat 
2007-2011 del Consell Comarcal, establerta en el 
programa de govern i reiterada al discurs de presa 
de possessió del seu President, apostava per conti-
nuar intervenint en la promoció i la renovació dels 
barris fronterers, incidint en el seu desenvolupa-
ment social i en la reforma urbana dels barris de la 
comarca, amb polítiques i actuacions integrals, que 
desenvolupin una acció coordinada que abasti no 
solament actuacions urbanístiques, doncs també ho 
faci en accions de promoció de l’habitatge públic, 
serveis bàsics a la persona i de promoció econòmica.

Tot plegat ha implicat que els eixos de la tasca 
desenvolupada des de l’Oficina de Transformació 
Urbana durant aquest mandat hagin estat bàsica-
ment dos. Per una banda, a més a més de desenvo-
lupar, coordinar i concloure el Projecte d’Intervenció 
Integral dels Set Barris Fronterers de la Serra d’en 
Mena, s’ha ampliat el suport comarcal a més plans 

Oficina de Transformació Urbana
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integrals de millora de barris. En aquest sentit s’ha 
aconseguit signar nous convenis de col·laboració 
amb els ajuntaments de Badalona, L’Hospitalet de 
Llobregat i Sant Adrià de Besòs per tal de donar su-
port a d’altres plans de barris. I, en segon lloc, oferir 
i executar noves actuacions més enllà de les mera-
ment urbanístiques, especialment i com veurem més 
endavant, centrades en l’àmbit de la convivència.

Cal afegir també, que al llarg de l’any 2009 s’ha 
dissenyat una estratègia conjunta amb els opera-
dors municipals i comarcal d’aparcaments per tal 
de donar suport al desplegament d’una xarxa de 
càrrega per a vehicles elèctrics.

Observatori de barris i territori
Des de l’Oficina s’han executat estudis demogràfics 
i socioeconòmics que han ajudat a disposar de da-
des bàsiques que tenir en compte per orientar les 
polítiques públiques. Es tracta dels treballs:

• Informe sobre la situació als barris de la Serra 
d’en Mena.

• Informe sobre la situació barris als Badalona 
Sud i Sant Adrià Nord.

Productes de comunicació
  www.barcelones.cat/serramena

D’entre els serveis prestats des de l’Oficina cal 
referir el de comunicació i relació amb els mi-
tjans de comunicació pel que fa, especialment, 
al Projecte d’Intervenció Integral dels Set Ba-
rris Fronterers de la Serra d’en Mena. A més 
de crear una imatge de marca que identifiqués 
les actuacions, tot tenint en compte que es 
desenvolupen en territoris d’un fort potencial 
com Badalona i Santa Coloma de Gramenet, 
s’ha dissenyat un portal web per al projecte.  
També s’ha editat una revista, amb una tirada 
de 12.000 exemplars, i vuit números.  Pel que 
fa al projecte del Programa de Barris compartit 
entre  Badalona Sud i Sant Adrià Nord, també 
s’ha impulsat la creació d’un portal web. 

L’eix estratègic de  
la convivència
La convivència ja no és un tema secundari de la 
gestió municipal, sinó que ha esdevingut un as-
sumpte central de la vida ciutadana i és un eix 
estratègic de les polítiques públiques dels ajunta-
ments. El Consell Comarcal del Barcelonès, cons-
cient d’aquest interès,  ha donat suport a través de 
l’Oficina de Transformació Urbana a diverses ini-
ciatives per millorar la convivència als barris de la 
Serra d’en Mena, Badalona Sud i Sant Adrià Nord. 

En aquest sentit, cal destacar que l’any 2008 es va 
realitzar un informe sobre la Situació i perspectiva 
de les accions de convivència ciutadana als barris 
de la Serra Mena (“L’elogi de la paraula”). El docu-
ment analitza en primer lloc la situació a la prima-
vera del 2008 on trobem un entorn menys tens que 
l’any 2005, quan comença el programa de barris, i 
que la situació continua sent encara més de co-
existència que no pas de convivència. Tanmateix, 
es mantenen els factors de risc ja que la zona pre-
senta uns baixos indicadors socioeconòmics (atur, 
nivell formació, accés a l’habitatge...), i que els 
problemes de convivència tenen més a veure amb 
les desigualtats i el risc d’exclusió socioeconòmica 
que amb l’origen cultural i el fet migratori. 

L’estudi determina que s’ha assolit un punt 
d’inflexió cap una perspectiva més constructiva, 
malgrat que la situació de risc de situacions de 
conflicte veïnal no ha desaparegut. Ara el terri-
tori disposa de més recursos i capacitat de res-
posta. També s’identifiquen els factors i elements 
en comú entre Badalona i Santa Coloma com 
aportacions per afavorir el treball intermunicipal. 
Aquests components fan que les relacions entre 
ambdós municipis es trobin a tots els nivells, en 
diferent grau d’intensitat: l’augment de contac-
tes entre responsables polítics, les iniciatives de 
tècnics i les dinàmiques associatives que abracen 
els dos municipis. I el procés s’ha vist beneficiat 
per l’experiència de treball de la Serra d’en Mena 
que ha afavorit les vies de contacte i cooperació, i 
confirmen la necessitat de reforçar-les.
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L’any 2010 s’ha completat l’informe Actuacions de 
promoció de la convivència ciutadana 2009-2010 
als barris de Badalona Sud i Sant Adrià Nord, apli-
cant la mateixa metodologia emprada a la Serra 
d’en Mena. A banda d’analitzar la situació de la 
convivència a aquest territori, i de fer un recull dels 
recursos per a la convivència existents, fa diferents 
propostes d’actuació, tant pels ajuntaments de Ba-
dalona i Sant Adrià de Besòs com pel Consell Co-
marcal del Barcelonès, que incideixen en l’eix de la 
governabilitat i de la cohesió social i la convivència.

A banda dels dos estudis anteriors, des de l’Oficina 
de Transformació Urbana també s’han desenvolu-
pat diferents iniciatives per a impulsar espais de 
debat i xarxes de relació entre els municipis del 
Barcelonès. Un exemple d’aquestes actuacions la 
podem trobar en seminari “Convivència ciutadana 
i cohesió social”,  organitzat pel Consell Comarcal 
el 27 de novembre 2009.

L’objectiu de la trobada era compartir les diferents 
experiències i estratègies desenvolupades per la 
convivència i la cohesió social dels gestors muni-
cipals de la comarca, per tal d’afavorir la creació 
d’una xarxa de relacions que facilités el foment de 
la transversalitat intermunicipal. 

Coordinació general i suport 
als ajuntaments
L’Oficina de Transformació Urbana ha continuat 
donant suport durant aquest quadrienni als ajun-
taments de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa 
Coloma de Gramenet en les tasques d’elaboració 
periòdica i difusió de la informació tècnica agrega-
da (estat d’execució, previsions temporals, etc.) dels 
programes integrals de millora de barris respecte 
al conjunt d’actuacions del projecte Àrea de Bada-
lona Sud (www.barcelones.cat/badalonasud) , per 
una banda, i Sant Adrià Nord (www.barcelones.cat/
santadrianord) , per l’altre, en base a les dades que 
hauran de facilitar els mateixos òrgans gestors de 
cadascuna de les actuacions.

• Actualització anual dels quadres econòmico-
financers i proposició de mesures pel manteni-

ment de l’equilibri financer en el desenvolupa-
ment dels programes.

• Preparació de la documentació necessària amb 
informació actualitzada per a cadascuna de les 
reunions dels òrgans de seguiment i control 
previstos a la clàusula vuitena i les reunions del 
Comitè d’Avaluació i Seguiment.

A banda de les tasques anteriors de suport als 
ajuntaments, des de l’Oficina de Transformació 
Urbana també s’han articulat diferents visites i 
col·laboracions amb altres institucions:

Col·laboració amb l’Escola 
d’Arquitectura de la Universitat 
Internacional de Catalunya

El 30 de gener de l’any 2008 el Consell Comar-
cal del Barcelonès i la Universitat Internacional de 
Catalunya (UIC) signaren un conveni amb l’objecte 
de desenvolupar la primera edició de l’assignatura 
“El projecte urbà metropolità”, impartida per l’Àrea 
d’Urbanisme i Territori de l’Escola d’Arquitectura.

L’assignatura es desenvolupà fonamentalment com 
a taller col·lectiu a on es va prioritzar l’elaboració 
de projectes a diferents escales al voltant d’un únic 
espai geogràfic de referència: l’entorn fluvial del 
riu Besòs en els trams de Santa Coloma de Grame-
net i Sant Adrià de Besòs.

Fruit d’aquest treball, al juny de 2008, es va elabo-
rar un document de reflexió anomenat “El Besòs, 
territori de projecte”, que recull interessants pro-
postes d’estructures, vistes generals i diferents 
exercicis de reinterpretació dels dos marges del riu, 
des del mar al Vallès i des de la Sagrera a Badalona.

Rebuda de diferents delegacions 
per conèixer l’experiència de trans-
formació dels barris del Barcelonès

• Visita a la Serra d’en Mena d’un grup d’investigadors 
de l’Instituto de Vivienda de la Universidad de Chi-
le, el  29 de maig de 2008.

• Visita als districtes de Collblanc – La Torrassa 
(L’Hospitalet  de Llobregat) del Summer Abroad 
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course de la University of California, el 21 de 
juliol de 2009.

• Jornada-visita als barris en transformació al 
Barcelonès: les experiències de Serra d’en Mena 
(Badalona / Santa Coloma de Gramenet) i de Co-
llblanc – La Torrassa (L’Hospitalet de Llobregat), 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i 
l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalun-
ya (AAUC), el 29 de novembre de 2009.

Visita d’una delegació de la comarca als 
barris de Charlois a Rotterdam i de Oost-
Watergraafsmeer a Amsterdam

L’Oficina de Transformació Urbana del Consell Co-
marcal del Barcelonès va programar l’octubre de 
2008 un viatge d’estudi als Països Baixos per tal 
de conèixer l’experiència de regeneració de barris 
dels districtes de Charlois a Rotterdam, i de Oost-
Watergraafsmeer a Amsterdam.

Tot i l’interès per l’enfocament i el planteja-
ment integral dels processos de transformació 
dels barris referits, la visita es va centrar es-
pecialment en els aspectes que tenen a veure 
amb la millora de la convivència en zones amb 
un nombre important de residents estrangers, 
la cohesió social o el paper de les associacions 
de veïns i de propietaris. A banda de les visites 
també es va programar una conferència d’un 
expert en polítiques urbanes de la Universitat 
d’Amsterdam, amb el títol “Regeneració dels 
barris als Països Baixos”.

També es va aprofitar per conèixer una inte-
ressant experiència de recuperació d’una an-
tiga fàbrica en desús de Rotterdam, transfor-
mada en un nou espai per a la creació cultural 
i artística i el foment de l’economia creativa, 
gràcies a l’impuls de l’Ajuntament. Les anti-
gues sitges allotgen ara la Creative Factory, 
un centre multifuncional per reactivar el teixit 
empresarial i atreure talent i noves inversions 
a Rotterdam. A aquest equipament s’hi aple-
guen emprenedors i empreses dels àmbits dels 
mitjans de comunicació, moda, música, disseny 
i serveis a empreses.

Documents elaborats per l’Oficina de Transforma-
ció Urbana:

• Memòria de la visita als projectes de rehabilita-
ció de barris de Rotterdam i Amsterdam (22-25 
octubre de 2008), novembre de 2008

• Rehabilitació i canvi d’us del Maassilo de Rot-
terdam: la Creative Factory, desembre de 2008

Suport al desplegament del 
vehicle elèctric
El Consell Comarcal del Barcelonès ha impulsat 
la signatura d’un conveni amb diferents empreses 
públiques del territori per promoure l’ús del vehi-
cle elèctric, a través de la regulació, mitjançant la 
contractació d’una empresa, del subministrament 
i la posta en marxa  de 49 punts de càrrega per 
a VE  en 9 aparcaments soterrats gestionats per 
Engestur, EUSAB, Gramepark, L’H2010 i REGESA 
Aparcaments.  Aquesta xarxa complementa la que 
actualment té previst desenvolupar l’Ajuntament 
de Barcelona, configurant  una important malla de 
punts de recàrrega a tots els municipis de la co-
marca del Barcelonès. Des de l’Oficina es coordina 
i es fa el seguiment dels acords subscrits en el con-
veni i es defineixen i executen les actuacions de 
difusió conjunta, entre les que hi ha l’edició d’un 
tríptic. Aquest projecte compta a una subvenció de 
l’Institut Català de l’Energia (ICAEN).
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El detall dels aparcaments i dels punts de recàrrega és el següent:

Operador Aparcament Municipi Núm. de punts

L’H 2010 Societat Privada Municipal, SA Collblanc L’Hospitalet de Llobregat 6

L’H 2010 Sociedad Privada Municipal, SA Vidrieres L’Hospitalet de Llobregat 6

Regesa Aparcaments i Serveis, SA Francesc Macià L’Hospitalet de Llobregat 2

ENGESTUR, SA El Viver Badalona 6

ENGESTUR, SA Manel Valls Badalona 6

ENGESTUR, SA Illa Central Badalona 6

ENGESTUR, SA Països Catalans Badalona 6

GRAMEPARK, SA Rambla Sant Sebastià  Santa Coloma de Gramenet 9

EUSAB, SAU Plaça de la Vila Sant Adrià de Besòs 2
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El Consell Comarcal del Barcelonès participa acti-
vament en la transformació de l’àrea d’influència 
del delta del Besòs, desplegant projectes tant en el 
terme municipal de Sant Adrià de Besòs com en la 
recuperació de dos quilòmetres del litoral de  Ba-
dalona –des de l’emblemàtica fàbrica de l’Anís del 
Mono fins a les tres xemeneies-, projecte que té 
com a motor de transformació el Port de Badalona. 
La figura de planejament que ordena el sector és el 
Pla Especial del Port de Badalona (PEPB).

Aquest Pla està estructurat en dos Polígons d’Actuació, 
el Polígon A –una àrea de 23 hectàrees, que inclou la 
transformació de l’eix mar –muntanya, amb un canal 
i una gran rambla, la Rambla del Gorg, com a espina 
dorsal -  i el Polígon  B, espai on s’ha construït el port –
operatiu des de l’estiu de 2005- i on s’han aixecat tots 
els edificis de serveis dissenyats per a complementar 
l’oferta nàutica, a falta d’algunes peces d’usos terciaris 
pendents d’execució, seguint el pla d’usos. 

El Consell Comarcal del Barcelonès és propietari 
d’una finca de més de set hectàrees dins el sector. 
D’acord amb la divisió poligonal, aquesta finca del 
Consell de 71.195 m2,  queda distribuïda en 13.438 
m2 dins del Polígon A, el del port,  i de 57.712 m2 
en el Polígon B, el de la transformació del barri 
del Gorg. La participació del Consell en l’execució 
d’aquest projecte – amb un pressupost de més de 
100 milions d’euros- es concreta  a través de la 
societat anònima mercantil Marina de Badalona, 
SA,   constituïda el maig del 2000 i participada en 
un 50% pel Consell Comarcal del Barcelonès i en  
l’altre 50% per l’Ajuntament de Badalona.

Una de les primeres actuacions d’aquesta societat 
–amb àmplies competències sobre la construcció 
i gestió del port, i de tot el sector de reforma- va 
ser  elaborar un programa per a garantir la viabili-
tat del projecte; estructura la construcció del Port 
en dues fases, separades per la via del tren. Sota 

El Port de Badalona
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aquest plantejament la Generalitat de Catalunya 
va atorgar la concessió d’explotació i gestió del 
Port a Marina de Badalona SA. el gener de 2002.

Durant el període de gestió  de 2007 a 2011, pel 
que fa al port, cal subratllar que totes les línies de 
negoci estan operatives,  excepte les relacionades 
amb el desplegament del Moll Nord, és a dir, la 
construcció d’un hotel i un centre de convencions, 
que s’estan planificant. Així, l’octubre de 2010 el 
consell d’administració de la societat va aprovar els 
plecs d’un concurs obert per a la projectació, cons-
trucció i explotació d’aquestes dues instal·lacions. 
Des d’aquell moment, es disposa de la informació 
en el portal web de la societat i es demana  a la Di-
recció General de Ports, Aeroports i Costes informe 
preceptiu abans d’encetar la licitació.

De manera que l’objectiu del període s’ha centrat en 
avançar en les gestions de les instal·lacions portuàries, 

a fi de desenvolupar i consolidar una oferta atractiva 

dintre del món nàutic, al mateix temps que el recinte 

esdevingui un espai de referència per a la ciutat. 

Les línies de negoci ( que estan entre un 60 i un 

100% d’explotació i/o d’ocupació) són:

• Cessió  i lloguer dels 643 amarradors esportius, en  

la dàrsena central i en la dàrsena de ponent (ade-

quada en aquest mandat, a la que s’ha incorporat 

un espai per a exposició d’embarcacions).  El 60% 

dels amarradors estan en règim de cessió d’ús i  el 

40% restant es destina al lloguer i als transeünts.

• Locals de restauració del Moll Nord sota rasant. 

• Locals de restauració del Moll de Capitania 

(executats en aquest quadrienni).

• Locals nàutics del Moll de Ribera.
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• Cessió  i lloguer de pallols del dic de recer i de la 
dàrsena de ponent. 

• Explotació de la zona de garatges i d’hivernada 
en sec amb remolc.

• Aparcament.

• Benzinera.

• Explotació del varador i dels tallers i locals de 
l’àrea tècnica i de la nau de pintura.

• Construcció i entrada en funcionament de la 
Base de Pesca Artesanal de Badalona, que acull 
la Confraria de Pescadors de Badalona i la llotja, 
amb la subhasta de peix. El projecte es desen-
volupa durant aquest període de gestió, després 
de readequar i redimensionar les instal.lacions 
inicialment plantejades a la situació actual del 
sector. La Base oferta 15 pallols i 17 amarradors 
en el moll pesquer.

• Construcció i entrada en funcionament de la 
Marina Seca, preparada per a acollir 79 em-
barcacions de fins a 8,0 metres d’eslora, amb la 
incorporació a la coberta d’una planta de gene-
ració elèctrica fotovoltaica de 83,77kwp i una 
producció estimada de 95.955 kwh/any. Aquest 
servei també se suma en el període 2007-2011.

• Construcció i entrada en servei de l’Escola Mu-
nicipal de Vela.

La segona fase de transformació,  -la que concen-
tra la remodelació urbanística del barri del Gorg 
a partir de la construcció d’un canal de 300 me-
tres que s’endinsa a la ciutat i connecta amb el 
Pavelló Olímpic Municipal a través d’una rambla 
de 300 metres-,  està regida per un Projecte de 
Reparcel·lació, gestionat pel sistema de coopera-
ció.  Durant aquest període s’ha consolidat la re-
modelació del sector 2, amb la conclusió dels se-
güents projectes:
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• Finalitza la construcció del pont de Sant Lluc, que ha 
substituit  l’obsolet i desaparegut pont de la Cros, in-
fraestructura que connectarà el litoral amb la banda 
muntanya de la via del ferrocarril i urbanització dels 
accessos al port.

• Finalització de la primera fase de la Rambla del 
Gorg. Obertura al públic d’una part del sector 
2, entre l’avinguda del  Marquès de Mont-Roig 
i el carrer de Guifrè en tot l’ample del sector 
d’actuació, entre el carrer d’Antoni Bori i el 
carrer de Ponent, tot possibilitant una àmplia 
zona de passeig, enjardinament i zona de jocs 
infantils totalment segregada dels accessos ro-
dats, delimitant el solars privats i que permet 
un accés immillorable a les estacions de metro i 
tramvia del Gorg. 

• Avenç de la segona fase de la Rambla del Gorg.

• Construcció i obertura del pont del carrer de la Indústria.

• Construcció i obertura del pont del carrer de Progrés.

• Construcció i obertura del pont del carrer de Guifré.

Sens dubte, aquest període ha estat clau pel que fa 
a la projecció i coneixement del port com espai de 
lleure. La programació d’activitats i el fet que des 
de Marina de Badalona s’hagi potenciat un Centre 
d’Activitats Nàutiques per esdevenir seu d’entitats 
esportives i culturals (Club de Vela Badalona, Club 
de Pesca Esportiva Badamar, Associació d’Amics 
del Quetx Ciutat Badalona, Associació d’Amarristes 
Marina Badalona),  que aculli en el recinte i en la 
marina seca els equips i els llaguts que permeten 
practicar rem (Club de Rem Badalona i seccions de 
rem del Club Natació Badalona i Club Nàutic Be-
tulo) i el fet de promoure activitats pedagògiques 
i culturals, amb, - entre d’altres-, l’Escola del Mar i 
el Museu de Badalona, fa que el descobreixi més la 
ciutadania, des del convenciment que està cridat 
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a esdevenir un punt d’atracció clau, a nivell local i 
metropolità, des del punt de vista de noves possi-
bilitats de lleure, de possibilitats de desenvolupar 
diferents activitats nàutiques i d’una gran poten-
cialitat des del punt de vista econòmic. 

Pel que fa l’accessibilitat,  a més a més de l’avenç 
de les connexions viàries, l’existència de dues para-
des de  la línia d’autobús BD7 en el recinte del port 
que al llarg del seu recorregut connecta, especial-
ment en els extrems –en la part de l’estació de tren 
de Sant Adrià i en la de Badalona i en l’avinguda 
Martí Pujol- , amb diferents línies d’autobusos que 
passen per gairebé tota la ciutat ha estat molt im-
portant. Tot i que cal destacar que al recinte s’hi 
accedeix bàsicament passejant i que és un espai 
adient per al desplaçament en bicicleta, el vehicle 
estrella durant els caps de setmana.

Les imatges mostren diferents vessants del port, com a instal.lació nàutica i 
també com a un espai ciutadà. 
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La Catalana és un dels barris més antics de Sant 
Adrià; està en ple procés de transformació  per tal 
de superar la immobilitat a que el va sotmetre, 
inicialment, el  Pla Comarcal de 1953, que fixava 
que  no s’hi podia construir. El primer pas per 
superar aquesta situació el va donar l’extingida 
Corporació Metropolitana de Barcelona quan 
l’any 1984 va declarar d’interès metropolità la 
gestió urbanística d’aquest sector, desenvolu-
pant el  marc fixat pel  Pla General Metropolità 
(PGM) del 1976, que havia qualificat  el barri 
com a zona de remodelació urbana. El PERI del 
1984 preveia la construcció d’equipaments i 
d’uns 600 habitatges socials. No ha estat fins 
a la vigent modificació del PGM,  planejament 
aprovat definitivament l’any 2005, que no s’ha 
definit, per fi, la gran transformació del sector 
i que a partir del 2006 amb l’aprovació definiti-
va del projecte de reparcel·lació, ha començat a 
desplegar-se. 

Efectivament, el planejament urbanístic actual 
preveu la transformació d’aquest sector en una 
zona residencial, compatible amb usos terciaris i 
comercials, en un entorn envoltat d’espais lliures i 
zones verdes i dotat de noves xarxes de comunica-
cions que el connectaran amb el nucli central del 
municipi i amb les àrees urbanes de l’entorn.

La transformació de La Catalana, en el marc del 
projecte impulsat per la propietat majoritària (la 
societat Residencial Urbemar, SA) juntament amb 
el Consell Comarcal del Barcelonès, la seva socie-
tat  REGESA i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 
aposta decididament per l’habitatge protegit, atès 
que més del 38 per cent de les construccions re-
sidencials es destinarà a habitatges en règim de 
protecció pública.

Les obres d’urbanització del sector van iniciar-se, a 
finals de l’any 2006 i les de construcció de les pri-

La Catalana a Sant Adrià de Besòs 
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meres edificacions van començar al llarg del 2007. 
La superfície total del sector de La Catalana inclòs 
en el nou planejament és de 228.953 m2, tot i que 
les obres d’urbanització i infraestructures que s’hi 
realitzaran afectaran a sòls externs del sector en 
una superfície de 13.307 m2, tot incloent la llera 
del riu Besòs, la construcció de nous ponts sobre el 
riu i un vial per sota la via del ferrocarril.

qUADRE RESUM 

Àmbit total 228.953 m2

Vials i altres 47.332 m2

Zones verdes 118.374 m2

Equipaments 17.520 m2

Sòl per a edificació 45.727 m2

Sostre activitat econòmica 25.000 m2

Habitatges totals 1.380

Habitatges amb protecció oficial  527

Habitatges lliures 853
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A més a més de la tasca de coordinació i  d’impuls  de 
projectes executada des de l’Oficina de Transformació 
Urbana,  des del Consell Comarcal també es lideren  
propostes d’intervenció en el territori, que s’executen 
a través de REGESA, la societat pública urbanísti-
ca de rehabilitació i gestió. D’entre aquests projectes 
d’intervenció en el territori cal destacar, sens dubte, per 
la seva importància pressupostària i perquè és clau en 
l’èxit de tota l’actuació del Projecte d’Intervenció Inte-
gral dels Set Barris Fronterers de la Serra d’en Mena, la 
transformació del carrer Circumval·lació en un passeig. 

Carrer Circumval·lació (1a 
Fase). Badalona i Santa Coloma 
de Gramenet
La transformació del carrer Circumval·lació esdevé 
una de les actuacions centrals del programa de ba-
rris “Serra d’en Mena”, impulsat pels ajuntaments 

de Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Tot i 
ser unes de les poques vies que travessa de punta 
a punta una trama de carrers densa i complexa, 
aquest carrer havia tingut històricament una fun-
ció marginal degut al seu traçat i secció irregulars.

El projecte d’urbanització, realitzat per Bardají i 
Teixidor, Associats Arquitectes, SLP l’any 2005 es-
tableix l’execució de les obres en tres fases. La pri-
mera d’aquestes, que comprèn des de la plaça de 
la Torre de l’Ou fins als carrers Júpiter/Olot, va ser 
executada pel Consell Comarcal del Barcelonès a 
través de la seva societat REGESA, amb fons propis, 
rebent també finançament del Fons de foment del 
programa de barris de la Generalitat.

Les obres de la primera fase de la transformació del 
carrer Circumval·lació es van iniciar el tres de ju-
liol de 2006 i van finalitzar a l’octubre de 2007. Es 
va arranjar una superfície total 13.431m2, amb una 

La Serra d’en Mena i altres  
intervencions en el territori comarcal
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inversió total de 3.376.044,84 euros que, a banda 
del finançament esmentat, també va fer necessàries 
aportacions econòmiques dels dos ajuntaments.

Carrer Circumval·lació (2a 
Fase). Badalona i Santa  
Coloma de Gramenet
Un dels ferms compromisos del Consell Comarcal del 
Barcelonès en el present mandat ha estat el com-
pletar la transformació del carrer Circumval·lació. 
Així, l’any 2009 s’inicià una segona fase de la ur-
banització de l’ementat carrer, amb la voluntat de 
continuar la transformació d’aquesta via des del 
carrers Júpiter/Olot fins al carrer de Sant Pasqual.

Aquesta segona fase d’intervenció ha suposat la 
renovació de  6.313,39 m2 de via pública,  amb  
solucions d’ordenació, funcionals i constructives 
que segueixen el mateix patró emprat a la primera 
fase. És a dir, calçada de dos carrils de tres metres 
d’amplada, cadascun amb dos sentits de circula-
ció, supressió de la funció carrer garatge per tal 
de permetre l’eixamplament màxim possible de les 
voreres, previsió de franges de serveis, etc.

Les obres  finalitzaren el mes de febrer de 2011, 
amb un cost total de 2.547.744,19 euros. Després 
d’aquests treballs d’acondicionament el carrer es-
devé la principal via de vertebració dels set barris 
de la Serra d’en Mena: Sant Antoni de Llefià, Sant 
Joan de Llefià, La Salut i La Pau a Badalona, i Raval, 
Santa Rosa i Fondo, a Santa Coloma de Gramenet, 
que compten amb una població de més de noran-
ta mil habitants. El carrer és ara un nou eix urbà 
principal que fa més eficient el conjunt de la xarxa 
viària local i facilita la mobilitat entre els barris. 
També ha permès millorar la connexió dels barris 
amb la resta de la comarca del Barcelonès. 

Plaça dels Ocellets. 
L’Hospitalet de Llobregat
Durant el present mandat el Consell Comarcal 
del Barcelonès va signar diferents convenis amb 
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per tal 

de donar suport al Pla Integral dels barris de La 
Florida i Pubilla Cases. A tal efecte a l’any 2009 la 
societat comarcal REGESA va encarregar a l’equip 
d’arquitectes Batlle i Roig la redacció del projecte 
d’urbanització del Parc dels Ocellets.

La intervenció plantejada responia a la voluntat 
d’integrar les diverses activitats que coexisteixen 
al parc (mercat municipal del Torrent i Gornal, 
centre bàsic de salut, zona de jocs infantils, espai 
públic de trobada, etc.), tot eliminant les barreres 
arquitectòniques existents i creant noves zones 
de jocs per a la gent gran i un nou espai central 
per a la celebració d’activitats populars.

L’àmbit de la intervenció té una superfície de 
4.456,43m2 i ha tingut un cost d’1.049.250,20 euros, 
dels quals 710.000 euros han estat aportats pel Con-
sell Comarcal del Barcelonès. L’actuació ha suposat 
la creació d’una nova plaça central, d’una àrea de 
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jocs per a gent gran, de diferents àrees d’estada i 
d’una àrea per a gossos. També s’ha realitzat una 
millora important en l’accés al centre de Salut La 
Florida i la completa renovació de l’àrea de jocs in-
fantils, de l’enllumenat i del mobiliari de la plaça.

Carrers Onze de Setembre, 
Bogatell i Sant Jordi. Sant 
Adrià de Besòs i Badalona
El Consell Comarcal del Barcelonès va signar el 7 
d’octubre de 2008 un conveni de col·laboració amb 
els ajuntaments de Badalona i Santa Adrià de Besòs 
per tal de donar suport als programes d’intervenció 
integral de l’Àrea de Badalona Sud, als barris 
d’Artigues, Sant Roc i el Remei, i de Sant Adrià Nord.

Els àmbits d’actuació d’aquests projectes tenen 
una clara continuïtat amb les respectives trames 

urbanes, i inclouen actuacions urbanístiques que 
afecten a carrers fronterers entre els dos termes 
municipals en alguns casos (els carrers Bogatell i 
Onze de Setembre) i a carrers que discorren par-
cialment per ambdós municipis (carrer San Jordi a 
Sant Adrià de Besòs – carrer Santiago a Badalona). 
Atesa la naturalesa supramunicipal i transmunici-
pal de les actuacions urbanístiques referides tant 
als carrers fronterers, com a les vies d’ambdós mu-
nicipis amb un mateix traçat, les administracions 
signatàries varen coincidir en declarar aquestes 
intervencions com actuacions d’interès comarcal.

La intervenció comarcal durant el present mandat 
en relació a aquest  programa d’intervenció integral 
s’ha concretat en la redacció d’un Estudi de mobili-
tat de l’àmbit del Projecte d’Intervenció Integral de 
l’àrea de Sant Adrià Nord i Badalona Sud. Aquest 
estudi, finalitzat el març de 2009, fa una diagnosi 
del sistema de transport actual i planteja un seguit 
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d’estratègies i propostes d’actuació per a la millo-
ra de les condicions de mobilitat als barris. Avalua 
diferents alternatives respecte al sentit del carrer 
Onze de Setembre i fa una proposta de secció pels 
carrers Santiago, Rafael Casanova i Balmes del barri 
d’Artigues, i Sant Jordi, Bogatell i Onze de Setembre.

Posteriorment es va procedir a encarregar a 
l’arquitecta Mònica López Morer la redacció dels 
projectes d’urbanització del carrers Sant Jordi, 
Bogatell i Onze de Setembre, que ha finalitzat el 
març de 2011. Resta pendent per al proper mandat 
l’aprovació dels projectes i la concreció de l’abast 
temporal, tècnic i econòmic de la seva execució.
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El Consell Comarcal del Barcelonès i els ajun-
taments de Barcelona i Sant Adrià de Besòs 
van constituir l’any 2002 el Consorci del Centre  
Interuniversitari de Llevant per tirar endavant la 
creació, en el terme municipal de Sant Adrià de 
Besòs, d’un equipament universitari situat en-
tre la Ronda Litoral, el carrer Taulat i la ronda 
de Sant Ramon de Penyafort. Un sector de sòls 
majoritàriament de titularitat pública, dels quals 
el principal propietari és el Consell Comarcal del 
Barcelonès, i en els que s’ubicarà el futur Cam-
pus Interuniversitari Diagonal-Besòs, d’acord 
amb la proposta impulsada conjuntament entre 
l’administració autonòmica i local. 

En aquest espai, que ocupa una superfície de 
77.332 m2, s’ubicaran nous equipaments universi-
taris juntament amb una zona d’activitat industrial 
vinculada a la recerca, el desenvolupament i la in-
novació en productes, processos i serveis. Els eixos 

bàsics del Campus seran la docència, la recerca i 
l’activitat empresarial. 

A finals de l’any 2008 es va aprovar el projec-
te de reparcel·lació del sector C-4 del Campus 
Interuniversitari del Besòs i el projecte Bàsic 
d’Urbanització del Pla de Millora Urbana del 
Sector C-4, amb un sostre per a equipaments de 
88.606 m2, i amb una participació del Consell Co-
marcal del Barcelonès del 60,22%.

Poc després, el juny de 2009, el Consell va modi-
ficar l’autorització per a l’ocupació dels terrenys 
comarcals on funcionava l’aparcament de vehicles 
Park & Ride del Besòs i va instar la societat Regesa 
Aparcaments i Serveis, SA a procedir al desallotja-
ment de la resta dels terrenys ocupats per aquest 
aparcament públic. Aquesta decisió va estar moti-
vada per l’inici de la construcció dels equipaments 
del Campus Interuniversitari i el desallotjament es 

El Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs 



78

memòria 2007/2011 Consell Comarcal del Barcelonès

Projectes desenvolupats / Territori / El Cam
pus Interuniversitari Diagonal-besòs

va fer efectiu l’octubre de 2009. El 17 de desembre 
d’aquell any es va posar la primera pedra dels edi-
ficis de la UPC al Campus Diagonal-Besòs.

També el 2009 va tenir lloc la constitució d’un dret de 
superfície en favor del Consorci de la Zona Franca so-
bre els terrenys de titularitat comarcal d’una finca del 
projecte de Reparcel·lació del sector C-4 del Campus, 
així com un conveni de col·laboració entre el Consorci 
de la Zona Franca i el conjunt d’administracions pú-
bliques copropietàries de la finca. L’any següent es va 
modificar parcialment aquest dret de superfície, i es 
va establir la durada en 55 anys.

Igualment, el Consell General del Consorci del Cam-
pus interuniversitari va aprovar l’any 2010 la consti-
tució dels drets reals de superfície sobre set finques 
de titularitat del  Consorci ubicades al sector del 

futur campus, així com un dret real de superfície en 
favor de la Institució Institut de Recerca en Energia 
de Catalunya sobre una altra de les finques del futur 
campus que són titularitat del Consorci.

SUPERFÍCIE TOTAL 77.332,02 m2

Vials 23.910,00 m2

Zones verdes 30.875,00 m2

Equipament per universitats 16.913,79 m2

Oficines per empreses 
 del coneixement 5.633,23 m2

 

Sostre per equipament universitari 88.606,00 m2

Sostre per oficines per empreses  
del coneixement 59.660,00 m2
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L’any 2009, la Comissió d’Ordenació Territorial Me-
tropolitana va donar conformitat al projecte de Pla 
Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) i la Con-
selleria de Política Territorial i Obres Públiques va 
aprovar definitivament el Pla el 20 d’abril de 2010. 
Tenint en compte la incidència del PTMB en la co-
marca, el Consell Comarcal del Barcelonès va enca-
rregar una anàlisi del projecte, pormenoritzada per 
municipis, que fou lliurada a la Comissió redactora 
del Pla per tal de millorar i actualitzar la informació 
urbanística de la comarca i que s’incorporessin pro-
postes concretes d’ordenació d’interès per a l’àmbit 
comarcal. Una bona part de les propostes foren in-
tegrades en el document objecte d’aprovació.

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona és el 
marc orientador de les futures propostes de pla-
nejament director i general i ha d’afavorir una més 
eficient inserció de les infraestructures i els teixits 
i una millor qualitat urbana.

En tot el procés previ a l’aprovació definitiva del 
PTMB, el Consell Comarcal del Barcelonès ha posat 
a disposició dels ajuntaments les eines d’anàlisi del 
territori i de la seva futura planificació.

El Pla Director Territorial Metropolità 
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El 14 de maig de 2008, el Consell Comarcal 
del Barcelonès va aprovar el conveni a signar 
amb REGESA i amb Barcelona Regional, SA per 
a l’establiment de fórmules de coordinació in-
termunicipal per al desenvolupament urbà en 
l’àmbit del Besòs. Aquest conveni establia les 
bases per a la creació de l’Oficina Tècnica del 
Besòs (OTB), que va començar a funcionar el 
febrer de 2009 com a projecte de coordina-
ció interadministrativa dels Ajuntaments de 
Barcelona, Badalona, Montcada i Reixac, Sant 
Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet 
i el Consell Comarcal del Barcelonès. Aques-
tes administracions van encarregar a l’agència 
Barcelona Regional la posada en marxa de 
l’Oficina, amb l’objectiu de definir un Pla que 
donés resposta integral als reptes compartits 
pel continu urbà d’aquests cinc municipis de 
l’àmbit del Besòs.

L’OTB és una eina d’interacció dels desenvolu-
paments urbanístics, socials i econòmics que es 
duen a terme en aquesta àrea –on hi viuen unes 
650.000 persones, el 20% de la població de l’àrea 
metropolitana de Barcelona-, així com de les in-
fraestructures i els serveis que s’executen o es 
modifiquen a l’àmbit . 

L’Oficina Tècnica del Besòs té com a tasca es-
sencial la proposició de nous projectes i iniciati-
ves a desenvolupar per millorar la zona. Amb un 
planejament comú i coordinat es redefineix i es 
dissenya aquesta part de la ciutat contínua ver-
tebrada pel riu Besòs que comprèn els districtes 
barcelonins de Sant Martí, Sant Andreu i Nou 
Barris i els municipis de Santa Coloma, Badalo-
na, Sant Adrià i Montcada. Des del punt de vista 
geogràfic, aquest àmbit inclou el curs baix del 
riu Besòs, des del congost que forma en traves-
sar la Serralada Litoral –incorporant les vessants 

L’Oficina Tècnica del Besòs
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de Collserola i de la Serralada de Marina- fins al 
seu pla deltaic i desembocadura al mar.

L’OTB té un precedent en la concertació i coor-
dinació intermunicipal que va fer possible la re-
cuperació ambiental del Besòs. Aquesta primera 
gran transformació va ser la que va desencade-
nar l’oportunitat d’afrontar de manera coordina-
da tots els reptes d’aquest territori a curt, mig i 
llarg termini.

Els principis que guien el desenvolupament d’aquest 
sector passen per la consideració del Besòs com a eix 
territorial i no com a frontera; la repercussió del des-
envolupament urbà en la millora de la cohesió social; 
un desenvolupament territorial transformador cap a 
usos que combinin habitatge i activitats generadores 
de riquesa i ocupació i que integri les infraestructures 
viàries i ferroviàries en la lògica urbana; i la dotació 
de les millores infraestructures de mobilitat al territori.

Fruit d’aquests primers dos anys de funcionament 
de l’Oficina Tècnica del Besòs és el Pla Besòs.

El Pla Besòs té com objecte principal reconèixer 
el fet d’un continu urbà soldat funcionalment a la 
ciutat central, tot transformant el riu Besòs per a 
que deixi de ser frontera i esdevingui un nou espai 
de centralitat. Aquest Pla es concentra en un se-
guit d’intervencions en matèria d’infraestructures, 
mobilitat i equipaments metropolitans. Aquesta 
avaluació interdisciplinar del territori requereix 
complementàriament d’unes polítiques transver-
sals de cooperació intermunicipal, especialment en 
l’àmbit de l’urbanisme i la promoció econòmica.

El pla defineix un conjunt d’actuacions que donat el 
seu abast implicaran necessàriament les diverses ad-
ministracions locals i supralocals actuants al territori. 
Aquestes actuacions s’organitzen en tres eixos:
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Eix 1: adaptar les infraestructures a la lògica 
urbana

1. Cobertura de la Ronda Litoral

2. Integració de la C31

3. Soterrament de la línia ferroviària

4. Cobertura de la B20

Eix 2: millorar les connexions entre barris

Pla de Ponts:

5. Passera Montcada Centre – Vallençana

6. Pont ARE Vallbona

7. Passera Trinitat – Can Zam

8. Passera B20

9. Pont Tucumán – Moragas

10.  Pont Mollerussa –Pons i Rabadà

11. Pont del Molinet

12. Pont d’Orquendo – Sant Joan

13. Pont de Mataró – Velàzquez

14. Passera del Passeig Marítim

Pla de Vies:

15. Corredor

Eix 3: parc equipat Besòs litoral

Pla d’Equipaments:

16. Montcada Centre

17. ARE Vallbona

18. Trinitat – Can Zam

19. Molinet

20. Tèrmiques

gran Parc besòs –Litoral

21. Connexions Verdes

grans Equipaments en Curs

22. Noves Centralitats Culturals
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L’abril de 2007 va entrar en funcionament el Centre 
Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia del Bar-
celonès (CCAAC), amb seu a Badalona. Els ajuntaments 
de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de 
Gramenet i el Consell Comarcal del Barcelonès havien 
subscrit l’any anterior un conveni per a la implanta-
ció del servei comarcal d’atenció als animals de com-
panyia. Els tres ajuntaments van delegar en el Consell 
Comarcal, mitjançant aquest conveni, les competèn-
cies corresponents a la gestió del servei. Així mateix, el 
CCAAC està integrat a la Xarxa de Centres d’Acollida 
d’Animals de Companyia de la Diputació de Barcelona i 
dóna servei a una població de 375.000 habitants.

El CCAAC està facultat –per delegació dels tres 
ajuntaments- per a dur a terme la recollida 
d’animals abandonats, perduts o ensalvatgits, 
l’acollida i custòdia dels animals recollits o rebuts 
en cessió –incloent l’atenció veterinària als ma-

teixos- les tasques per a la recuperació d’animals 
i el lliurament als seus propietaris i l’adopció dels 
animals acollits, així com la promoció de campan-
yes de sensibilització sobre la tinença responsable 
d’animals de companyia. El règim del funcionament 
del centre està regulat pel Reglament del Servei del 
CCAAC, pels plecs de clàusules administratives i tèc-
niques que regeixen el servei, així com pels termes 
del contracte amb l’empresa que n’és adjudicatària.

El centre té capacitat per a cent seixanta-dos ani-
mals i ocupa un total de 4.710 m2, dels quals 156 m2 
corresponen a l’edifici principal, equipat amb sa-
les de cures i d’hospitalització, un laboratori, així 
com una aula polivalent i les zones de serveis i 
d’administració. Compta amb quaranta boxes amb 
una capacitat màxima per a tres gossos cadascun 
i amb tres recintes de gats amb pati propi i amb 
capacitat per a dotze gats cada recinte.

El Centre Comarcal d’Atenció als  
Animals de Companyia 
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Entre les nombroses activitats i iniciatives que des-
envolupa aquest servei comarcal cal destacar les 
derivades dels diferents convenis de col·laboració: 
amb el Consell de Col.legis de Veterinaris de Ca-
talunya per a la identificació dels animals (AIAC), 
amb els Centres Assistencials Dr. Emili Mira i Ló-
pez, del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, 
per a la rehablitació de malalts mentals greus, amb 
l’entitat ADEFAMM per a la realització d’activitats 
de voluntariat per part dels usuaris del Club Badiu, 
i amb el Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya en matèria d’execució de penes i me-
sures penals alternatives. D’altra banda el CCAAC 
compta amb una plataforma de voluntaris que 
col.laboren a la socialització i l’acompanyament 
dels gossos acollits al centre que porten a terme 
les seves activitats d’acord amb el Protocol que 
recull els drets i els deures dels voluntaris.

També és rellevant la tasca que el CCAAC porta 
a terme amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutada-
nia sobre la importància de la tinença responsable, 
contra l’abandonament dels animals de companyia 
i a favor de la seva adopció. En aquest sentit el 
CCAAC ha participat a totes les edicions del Saló 

de l’Animal abandonat Animaladda, organitzat 
per l’entitat ADDA, participa en les jornades per a 
l’adopció i contra l’abandonament que organitzen 
els ajuntaments beneficiaris de l’acció del CCAAC i 
porta a terme, en col.laboració amb els tres ajun-
taments, campanyes de sensibilització en favor de 
l’adopció, mitjançant la difusió de cartells infor-
matius en espais cedits pels ajuntaments, revistes 
municipals i els mitjans de comunicació locals. 
En aquesta línia el Consell Comarcal ha impulsat 
mesures destinades a incrementar les adopcions 
d’animals del centre a través de la bonificació de 
les taxes per a determinats col.lectius i per a gossos 
i gats amb dificultats especials per a ser adoptats. 
I finalment, en la línia de la participació comuni-
tària i amb l’objectiu d’obrir el centre a la ciuta-
dania, les entitats i els municipis, s’ha desplegat 
el Consell Consultiu del CCAAC, d’acord amb les 
previsions del Reglament del servei, que és l’òrgan 
de participació, en el sí del Consell Comarcal, de les 
entitats proteccionistes i institucions relacionades 
amb el sector dels animals de companyia dels tres 
municipis.

 www.barcelones.cat/atencioanimals/cat/home.asp
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Una part molt important dels projectes inclosos en 
la Llei de Barris perseguien - , i aquesta és una de les 
principals novetats de la llei: combinar millores ur-
banístiques amb programes per al desenvolupament 
personal-  donar un nou impuls als plans de convi-
vència i a la cohesió social als llocs on intervenen, 
generar punts de trobada per afavorir les relacions 
entre diferents cultures, fomentar la participació ciu-
tadana i proporcionar assessorament i recursos a les 
entitats. També hi ha actius, que s’han complementat 
amb nous recursos, per dinamitzar l’activitat econò-
mica. Són en els dos darrers punts –assessorament, 
recursos i suport a la iniciativa econòmica- on s’ha 
centrat el  compromís del Consell amb el Projecte 
d’Intervenció Integral dels Set Barris fronterers de la 
Serra d’en Mena, que a més a més de l’aportació de 
recursos per a la transformació del territori,  participa 
en programes i iniciatives per a les persones; bàsica-
ment, com dèiem, amb l’aportació d’assessorament, 
el finançament d’estudis de prospectiva i anàlisi i pro-

grames de dinamització comercial i econòmica i de 
foment de la convivència.

Així, el Consell ha fet una aportació directa, amb la 
Diputació de Barcelona,  al Pla de Dinamització Co-
mercial del barri del Fondo.  Es tracta d’una actua-
ció destinada a establir línies de comunicació amb el 
conjunt dels comerciants d’aquest barri colomenc, tot 
iniciant estratègies de foment, promoció i integració 
de l’activitat econòmica i dels diferents col·lectius que 
integren el teixit comercial del barri, especialment 
s’han establert contactes amb el col·lectiu xinès. Els 
objectius que planteja aquesta actuació són fomentar 
l’esperit de cooperació entre els comerciants del barri 
i  activar la implicació del comerciant en els projectes 
de dinamització  i integració. Per això es busca incenti-
var la integració de les diferents comunitats del barri i 
aconseguir que la multiculturalitat es converteixi en un 
factor de valor afegit per l’activitat comercial. 

Els programes socials de la Serra d’en Mena 
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El Consell també ha encarregat dos estudis sobre la va-
loració dels serveis i la diagnosi de quin tipus d’activitats 
seria interessant potenciar a  l’àrea.   Es tracta de 
l’Estudi de la satisfacció de les necessitats de la deman-
da a les zones altes de la Serra d’en Mena, un estudi per 
conèixer el grau de satisfacció de la demanda d’articles 
de consum i serveis de provisió pública o privada a les 
zones altes dels set barris, tot entenent per zones altes 
els carrers al voltant de Circumval·lació, carrers amb un 
fort pendent. La diagnosi permet saber quines necessi-
tats – de productes i serveis i equipaments- no estan 
ben satisfetes en l’actualitat i per quins motius i analit-
zar la seva possible cobertura a través d’iniciatives pú-
bliques o privades. L’estudi ha dedicat especial atenció 
a les possibilitats de generar iniciatives econòmiques, 
creadores d’ocupació en l’àmbit del comerç i els serveis 
a les mateixes zones altes, per generar activitat empre-
sarial i llocs de treball en el propi barri.  

El segon estudi, el d’estructuració d’activitat econòmica, 
analitza les possibilitats de desenvolupar noves activitats 
econòmiques i d’estructurar les existents als set Barris de 
la Serra d’en Mena, en el nou escenari configurat per les 
intervencions de reconversió urbana i d’ampliació de la 
xarxa de transport públic. L’estudi consisteix a relacionar 
amb una visió global les diverses informacions, estudis i 
anàlisis disponibles relatius als set barris, i des d’aquest 
punt de vista conjunt arribar a determinar quines noves 
activitats es poden impulsar, com afavorir-les i quins nous 
eixos d’activitat comercial i de serveis es configuraran a 
partir d’aquestes intervencions. 

Una altra eina que facilita el Consell Comarcal és 
l’Observatori de barris, des del que es fa un seguiment 
i una valoració de la repercussió de les intervencions 
que s’estan executant als barris de la Serra d’en Mena, 
a través de la comparació d’una sèrie de variables re-
collides des que es van iniciar les diferents actuacions. 
L’Observatori elabora un informe amb dades sobre la po-
blació i el territori dels barris, que s’actualitza anualment 
(densitat, formació, ocupació, origen...) La informació es 
presenta desglossada pels diferents àmbits territorials 
d’interès: cadascun dels barris per separat, agrupacions 
dels barris de Badalona i els de Santa Coloma, les zones 
altes dels set barris i els dos municipis sencers. 

El Consell també ha donat  suport a una altra acció en 

l’àmbit del col.lectiu jove. Es tracta de la creació d’una 
nova seu del CIREJ - el servei d’orientació i emancipa-
ció juvenil que funciona en el centre de Badalona-  en 
un equipament juvenil de la Salut Alta, a través d’un 
conveni amb l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de 
Badalona, i de recursos obtinguts a partir dels plans 
d’ocupació aportats mitjançant un conveni amb el 
Departament de Treball. Es tracta d’una experiència 
pilot per afavorir l’accés i la igualtat d’oportunitats en 
matèria d’ocupació i formació als joves dels barris de 
Badalona inclosos en el projecte (Sant Joan i Sant An-
toni de Llefià, la Salut i la Pau). El servei està adreçat 
a joves de 16 a 25 anys, estudiants, aturats o joves 
que han deixat els itineraris formatius reglats o que 
tenen una baixa qualificació professional i no són en 
actiu. És una actuació ja finalitzada, que ha dedicat 
una persona a treballar totes les tardes de les 18.00 
hores a les 21.00 hores en espais no formals i en ho-
raris de matí de 10.00 hores a 14.00 hores en espais 
d’educació formal en coordinació amb els instituts 
d’ensenyament secundari del  territori.

També s’ha impulsat un programa de reforç per a la 
Xarxa de Borses Joves d’Habitatge del Barcelonès, 
que és un programa dels Ajuntaments de Badalona, 
L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa 
Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del Barce-
lonès, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el 
Govern Espanyol que té per objectiu facilitar l’accés a 
l’habitatge a joves d’entre 18 a 35 anys. La Borsa Jove 
d’Habitatge realitza feines de mediació entre el propie-
tari i el jove amb l’objectiu de conjugar els interessos 
d’ambdós. El reforç, inclòs en aquest programa, ha con-
sistit en contractar una persona que s’ha integrat en 
l’equip i ha recorregut bona part de l’àrea d’intervenció 
per ampliar la borsa d’habitatges i informar del pro-
grama. Paral.lelament, ha recollit les deficiències i 
mancances més greus que ha trobat en els edificis de 
les àrees en les que ha treballat, ja sigui deficiències de 
caire estructural, en elements comuns, en façanes, etc. 
La valoració ha estat molt positiva, tot i que es cons-
taten les dificultats per captar habitatges per llogar en 
l’entorn dels barris de la Serra d’en Mena.
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El projecte Espais, inscrit en la Iniciativa Comuni-
tària EQUAL del Fons Social Europeu, es va des-
envolupar entre els anys 2005 i 2007 com a part 
d’una estratègia integrada per a l’ocupació. ESPAIS 
va treballar per la integració laboral de col·lectius 
amb dificultats especials i contra totes les formes 
de discriminació i de desigualtat que es produeixen 
en el mercat de treball, molt en particular les que 
es produeixen per motius de sexe, origen ètnic, 
creences o edat del treballador o treballadora.

ESPAIS va aconseguir la fita del treball conjunt i 
coordinat entre administracions, entitats i perso-
nes de diferents àmbits i va obtenir resultats molt 
positius.  Tres municipis –Badalona, Sant Adrià de 
Besòs i Santa Coloma de Gramenet- a més de Gra-
meimpuls i l’IMPO, els sindicats UGT i CC.OO., les 
entitats empresarials FEB de Badalona, ACI de San-
ta Coloma i ESCIBNA, d’empresàries del Barcelonès 
Nord, així com la Fundació FIT, Formació i Treball, 

es van sumar al Consell Comarcal, que va exercir la 
tasca de coordinació dels diferents àmbits de tre-
ball del projecte.

El projecte ESPAIS va acollir més de 350 persones, 
més de la meitat de les quals van ser dones. En un 
bon percentatge es tractava de persones amb un 
perfil de molt difícil inserció, i en concret el 19% 
eren persones amb toxicomanies. 

Projecte ESPAiS 
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El projecte ILOQUID, liderat per la Diputació de 
Barcelona des de les àrees de Desenvolupament 
Econòmic i Benestar Social, es va posar en marxa 
l’estiu de 2009 amb la intenció de crear ocupació 
en el sector dels serveis d’atenció a les persones.  
El Consell Comarcal del Barcelonès va signar amb 
la Diputació de Barcelona el projecte ILOQUID per 
al Barcelonès Nord.

Dotat en conjunt amb 12 milions d’euros, el pro-
jecte ILOQUID va tenir com a  beneficiaris a per-
sones en atur. Finançat al 50% pel Fons Social 
Europeu (FSE), va comptar amb una inversió de la 
Diputació d’1,6 milions d’euros.

Al territori del Barcelonès Nord van participar a 
l’ILOQUID els Ajuntaments de Sant Adrià de Besòs 
i Santa Coloma de Gramenet, l’Institut Municipal 
de Promoció de l’Ocupació de l’Ajuntament de Ba-
dalona (IMPO), el Consorci del Barri de La Mina i 

el Consell Comarcal del Barcelonès, que va actuar 
com a  entitat coordinadora. 

ILOQUID va aprofitar l’experiència conjunta dels 
tres municipis en el Pacte Territorial per a la Pro-
moció Econòmica i l’Ocupació del Barcelonès Nord, 
del Centre d’Iniciatives del Barcelonès en l’Àmbit de 
la Dependència (CIBAD) i del projecte d’Iniciatives 
locals d’Ocupació i Millora de l’Ocupabilitat en el 
sector d’Atenció a les Persones ILOSER. 

El projecte ILOQUID del Barcelonès Nord es va 
desenvolupar durant uns mesos i ho va fer a 
l’entorn de tres eixos d’actuació. En concret, el 
Consell Comarcal del Barcelonès, com a  entitat 
coordinadora, va ser l’encarregada d’executar les 
accions d’un dels eixos, el de dinamització i ver-
tebració territorial, un eix integral i transversal 
per a detectar i atendre les demandes de la pres-
tació de serveis d’atenció a les persones. 

Projecte iLOQUiD 
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Des del mes de gener de 2001, es gestiona un servei 
de transport adaptat, denominat “fix” per a  per-
sones discapacitades, amb mobilitat reduïda, que 
viuen al municipi de Sant Adrià de Besòs, i que no 
disposen de transport regular adaptat per traslla-
dar-se a centres especialitzats, tallers ocupacionals, 
estudis post-obligatoris, etc., en compliment del 
que estableix la llei de Serveis Socials i la cartera de 
serveis, per la qual cosa en els municipis de menys 
de 50.000 habitants la competència en matèria de 
transport adaptat, correspon als Consells Comarcals. 

Són, per tant, serveis fixos que duren tot l’any o un 
curs, i durant el 2010 s’han transportat 19 usua-
ris, que s’han desplaçat a diferents destinacions de 
Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona i 
a la mateixa ciutat de Sant Adrià.

Els interessats sol·liciten el servei a través de 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, i el transport 

es realitza mitjançant un contracte de serveis amb 
una empresa del sector. També s’utilitzen taxis 
adaptats, quan no es pot organitzar una ruta.

Des de fa cinc anys, el Consell gestiona un nou ser-
vei de transport anomenat “esporàdic” per a per-
sones discapacitades, amb mobilitat reduïda, que 
viuen a Sant Adrià de Besòs i també a Badalona i a  
Santa Coloma de Gramenet. 

En aquesta modalitat, es tracta de trasllats en taxi 
adaptat  per realitzar gestions de tipus personal 
dins del territori de la comarca del Barcelonès. 

Els respectius ajuntaments són els encarregats 
de donar d’alta els usuaris amb dret al servei. 
El Consell Comarcal, per delegació d’aquestes 
entitats locals,  és el responsable de la gestió i 
seguiment del servei i de l’aprovació de la nor-
mativa que el regula. 

El transport adaptat 
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Durant l’any 2010, s’han dut a terme 11.249 viat-
ges, havent utilitzat el servei 636 persones dels 
1.095 usuaris donats d’alta. 

El transport adaptat es finança amb recursos pro-
pis del Consell Comarcal, de l’Entitat Metropoli-

tana del Transport i del Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
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En l’àmbit dels Serveis Personals, el Consell Comar-
cal del Barcelonès dóna suport als Ajuntaments 
de Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Colo-
ma de Gramenet  i L’Hospitalet de Llobregat en 
l’organització de casals d’estiu per a infants i joves 
discapacitats, en el període de vacances escolars.  

A través de convenis amb els respectius ajunta-
ments, actualment es dóna suport als casals d’estiu 
de les següents entitats:

• Aspanin i les Ampa de les escoles d’educació 
especial de Badalona

• Escola Josep Sol de Santa Coloma de Gramenet

• Escoles Estel – Can Bori i Escorça de  L’Hospitalet de 
Llobregat

• Monitors de suport als casals de Sant Adrià de 
Besòs

Casals d’estiu per a nois i noies discapacitats 
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El mes de setembre de 2010 va entrar en funciona-
ment el pavelló poliesportiu del Barcelonès Nord, 
una important infraestructura esportiva que dóna 
servei a la població, preferentment en edat escolar, 
dels municipis de Badalona, Santa Coloma de Gra-
menet i Sant Adrià de Besòs. El pavelló està ubicat 
al barri de Montigalà de Badalona, llindant amb 
Santa Coloma de Gramenet.

La construcció del pavelló va ser encarregada pel 
Consell Comarcal a la societat comarcal REGESA. 
La gestió de l’equipament es porta a terme a tra-
vés del Consell Esportiu del Barcelonès Nord (CE-
BNORD), que és una entitat privada d’interès pú-
blic i social, sense ànim de lucre, que es dedica al 
foment, promoció i organització esportiva en edat 
escolar. El CEBNORD gestiona aquest equipament 
esportiu en base al contracte de cessió de la gestió 
signat l’any 2009 entre el Consell Comarcal, titular 
del pavelló, i l’entitat esportiva.

L’equipament, que ha suposat una inversió de 4,2 
milions d’euros, compta amb una pista central en 
què es poden disputar diferents modalitats es-
portives (pista central de bàsquet de 16x28 i una 
pista central de futbol sala de 40x20) i tres pistes 
laterals (de 14x26) habilitades per jugar competi-
cions de bàsquet, que ajudarà a acomplir els ob-
jectius del CEBNORD de fomentar l’esport escolar 
i l’esport de lleure. L’equipament té una superfície 
útil de 2.940 m2 i una superfície total construïda de 
3.135 m2, en dues plantes.

El poliesportiu del Barcelonès Nord 
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Les fotos il.lustren diferents moments de l’acte d’inauguració del nou equipa-
ment esportiu, celebrat a finals de juliol de 2010. La cita va comptar amb la 
participació dels alcaldes de Badalona i de Sant Adrià de Besòs i de l’alcaldessa 
de Santa Coloma de Gramenet, així com del president del Consell Comarcal del 
Barcelonès. Tots quatre van descobrir una placa commemorativa. 
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Antecedents i finalitat
La Fundació Privada Habitatges de Lloguer es 
constitueix a finals del 2003 a Barcelona a tra-
vés d’un acord entre el Consell Comarcal del 
Barcelonès i els municipis que integren el Bar-
celonès – Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, 
Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant 
Adrià de Besòs- amb l’objectiu d’impulsar la 
promoció de l’habitatge de lloguer a totes cinc 
poblacions de la comarca.

És una entitat de tipus assistencial, sense ànim de lu-
cre i té com a objecte prioritari promoure, impulsar i 
afavorir l’accés a un habitatge digne a ciutadans i ciu-
tadanes en situació de risc social, afectats per plane-
jaments urbanístics, titulars de drets d’us i habitació, 
joves, persones immigrades i en general a aquells que 
no poden tenir accés a gaudir d’un habitatge pel seu ús 
personal i familiar.

Les activitats generals de la Fundació són les de pro-
moure, construir, permutar i llogar  habitatges, prefe-
rentment en l’àmbit del mercat “protegit”.

Aquesta Fundació, en definitiva, té vinculació direc-
ta amb el lloguer d’habitatges a col·lectius que no 
es troben en condicions d’abonar les rendes que exi-
geix el mercat lliure mitjançant la promoció en rè-
gim de lloguer i l’ús temporal de l’habitatge d’un parc 
d’habitatges que els permeti, un cop estabilitzada la 
seva situació econòmica, laboral o social, accedir al 
mercat lliure de l’habitatge.  

Membres fundadors
El Patronat de la Fundació el conformen tots els 
municipis del Barcelonès: l’Ajuntament de Ba-
dalona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament 
de L’Hospitalet de Llobregat, l’Ajuntament de 
Sant Adrià de Besòs i l’Ajuntament de Santa Co-

Fundació Pisos de Lloguer 
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loma de Gramenet, sota la presidència del Con-
sell Comarcal del Barcelonès.

En concret, els diferents municipis estan representats 
en el Patronat per les següents persones :

PAtronAt PAtró

President  Joan Carles Mas Bassa

Vocal i  
Vicepresident Jaume Vendrell i Amat 

Vocal i Secretari  Alex de la Torre Sánchez

Tresorera no vocal Imma Vila Català 

 

Vocal Francesc Serrano Villarroya

Vocal Antonio Sorolla i Edo

Vocal Ana Maria Prados Fernández

Vocal Joan Callau Bartolí

Vocal Raül Moreno Montaña

Vocal Helena Mogas Pujol

Vocal Ferran Julian Gonzalez

Vocal Francesc Sutrias i Grau

Vocal Jordi Martí Galbis

Vocal Carles Esquerra Corominas

Vocal Albert Tomàs i Canalis

Vocal Josep Mª de Torres i Sanahuja

Vocal Carles Puiggròs Lluelles

Vocal Pedro Rivero Hidalgo

Vocal Esteve Serrano Ortin 

 

objectius generals de la fundació
L’objectiu de la Fundació rau en l’adquisició i posterior 
administració dels habitatges de lloguer que es vagin 
construint a l’àmbit dels municipis que la integren. 
També poden formar part dels actius de la Fundació, 
a fi d’ésser administrats, aquells habitatges produïts 
pels Ajuntaments i altres Institucions i que es destinin 
al lloguer. Així es podran afegir habitatges procedents 
d’altres titulars que es posin a disposició de la Fundació 
per a la seva gestió, administració i, si s’escau, rehabili-
tació per a dedicar-los, sempre, a la fórmula del lloguer.

objectius específics de la fundació
• Adquirir els immobles que conformaran el parc 

d’habitatges de lloguer.

• Disposar i mantenir d’una borsa de pisos de llo-
guer per a les persones sol·licitants. 

• Establir un marc de col·laboració entre els munici-
pis del Barcelonès i la Fundació Pisos de Lloguer.

• Donar resposta a les sol·licituds i posar a dispo-
sició d’aquestes persones un pis en condicions i 
el suport organitzatiu de la Fundació.

• Realitzar un seguiment i avaluació del servei 
realitzat.

Beneficiaris
Col·lectiu objecte d’atenció

En aquest quadrienni,  el perfil dels sol·licitants dels 
habitatges són joves menors de 35 anys dels quals els 
88% dels sol·licitants viuen a Barcelona i la resta  pro-
venen d’altres municipis. Dels sol·licitants un 7% són 
estrangers i d’aquests un 30% habiten a Ciutat Vella. 

Característiques principals dels beneficiaris

• Menors de 35 anys.

• Residència o feina habitual al municipi de Bar-
celona.

• No disposar de cap altre habitatge.  

• Renda Familiar inferior a l’establerta per la nor-
mativa d’aplicació.

• Destinar l’habitatge a residència habitual.

• Composició familiar d’un màxim de 3 persones.

Programa d’actuació del projecte

El Programa d’actuació de la Fundació s’ha ma-
terialitzat en l’adquisició de 298 habitatges dis-
tribuïts en quatre grans promocions executades 
al municipi de Barcelona. Tres de les quals s’han 
incorporat en el període de gestió que ens ocupa.
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Així, a data d’avui, la Fundació ha adquirit i gestiona els 
següents habitatges:

ProMoCIó Data Lliurament  Habitatges

Garcilaso-Elx 12/07/2006 66

Bacardí-Travessera 10/05/2007 62

Urrutia 06/02/2008 98

Manuel Sancho 04/06/2008 72

Cal significar que per l’adquisició per part de la Fun-
dació dels diferents elements que constitueixen els 
actius immobiliaris s’han disposat de sistemes de fi-
nançament ad-hoc, és a dir, el cost d’adquisició així 
com totes aquelles despeses inherents a la compra es 
financen, en general, amb un crèdit hipotecari que es 
cobreix amb els lloguers i les subvencions que a l’efecte 
contempla el Pla de l’Habitatge.

Malgrat tot, aquesta manera de procedir  no cobreix 
la totalitat del cost de les operacions d’adquisició i  fa 
necessària per part de la Fundació la gestió i obtenció 
d’altres vies de finançament extraordinàries, que per-
metin complementar la part no finançada.

És aquí quan pren sentit la figura de la Fundació com 
a entitat benèfica i assistencial: per obtenir recursos i 
finançament adient amb aquestes finalitats i en con-
cret,  per rebre subvencions que li permetin assolir els 
seus objectius socials i, en concret, el desenvolupar el 

seu programa d’inversions establert pels propers anys.

La consolidació de les xifres de totes les actuacions 
conformen el Programa d’Actuació i el Pla Financer 
de la Fundació, aprovat en els òrgans de govern de la 
mateixa.

Altres activitats
Com a novetat del mandat, convé destacar que des 
del 2007 la Fundació mitjançant conveni amb el Con-
sell Comarcal del Barcelonès ha assumit la gestió de 
la Borsa d’Habitatge al municipi de Sant Adrià de 
Besòs,  integrada a la Xarxa Comarcal de Borses Joves 
d’habitatges del Barcelonès.

Estructura organitzativa i 
recursos 
La Fundació té signat un conveni de col·laboració amb 
el Consell Comarcal del Barcelonès en virtut del qual 
n’assumeix amb els seus equips propis de gerència, 
tècnics i jurídics el desplegament de mecanismes ordi-
naris essencials de funcionament de la Fundació.

Disposa de dos treballadors a jornada completa els 
quals i  amb la contractació externa d’un adminis-
trador de finques gestionen els habitatges objecte 
d’arrendament a més de portar a terme les tasques de 
la Borsa Jove d’Habitatge de Sant Adrià de Besòs.

Característiques de les promocions gestionades  
Garcilaso 
Garcilaso/ Sagrera. Barcelona

Número d’habitatges: 66

Superfícies: 39/44 m2

Tipus: Lloguer per a joves

Renda Mensual: 190/206 euros
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Bacardí/ trav. Les Corts  
Travessera de les Corts 86-94. Barcelona

Número d’habitatges: 62

Superfícies: 36/37 m2

Tipus: Lloguer per  a joves

Renda Mensual: 201/211 euros

 

Pg. Urrutia 
Pg. Urrutia, 13. Barcelona

Número d’habitatges: 98

Superfícies: 36/37 m2

Tipus: Lloguer per a joves

Renda Mensual: 201/211 euros    

Manel Sancho 
Manuel Sancho, 15-17. Barcelona

Número d’habitatges: 72

Superfícies: 36/37 m2

Tipus: Lloguer per a joves

Renda Mensual: 201/211 euros    
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Regesa, Societat Urbanística Metropolitana de  
Rehabilitació i Gestió, SA, és una societat mer-
cantil, amb capital íntegrament públic del Consell  
Comarcal del Barcelonès, constituïda l’any 1984 per 
la Corporació Metropolitana de Barcelona transfe-
rida, posteriorment, al Consell, que es regeix per un 
Consell d’Administració, format per onze membres.

Regesa desenvolupa la seva activitat, sempre al ser-
vei dels ajuntaments, en tres grans àrees: la gestió 
del sòl, tant a través del sistema d’expropiació com 
a beneficiària de les administracions, com des del 
sistema de cooperació, mitjançant l’adquisició de 
sòl urbà públic o privat; la gestió de la rehabilitació, 
que exerceix des de la seva creació a través de con-
venis amb els ajuntaments; i la promoció immobi-
liària, actuant com a promotor públic, en l’àmbit te-
rritorial que li és propi –els municipis de Badalona, 
Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de 
Besòs i Santa Coloma de Gramenet -, amb la cons-

trucció d’habitatges protegits adreçada per una 
banda a afectats urbanístics i, per l’altra, introduint 
al mercat una oferta d’habitatges a preu assequi-
ble. Operacions, que en moltes ocasions, esdevenen  
intervencions complexes on es combina la ges-
tió urbanística, la renovació urbana i la promo-
ció immobiliària, relacionant-les entre sí a través 
d’actuacions impulsades per a dignificar àrees ur-
banes d’ampli espectre.

 En aquesta etapa, sense deixar de banda l’activitat 
promotora i de gestió, en la que destaca la  
finalització de 1.443 habitatges a preu assequible, 
Regesa ha diversificat la seva activitat en sis 
àrees de treball Habitatges, Equipaments, Obra 
civil, Aparcaments, Gestió urbana i Rehabilitació; 
sumant la construcció d’espais i equipaments urbans 
de qualitat (culturals, d’educació, sanitaris, espor-
tius, etc.) a la producció d’un habitatge al dia com 
a mitjana del període.

regesa 
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1. Habitatge
1.1 Promocions d’habitatge finalitzades

Barcelona

Casernes I
Pg. Torras i Bages, 135-137 
08030 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial en dret de superfície.

Data inici: gener 2009

Data finalització: juliol 2011

Habitatges: 118

Aparcaments: 173

Locals comercials: 8
trasters:  6
Superfície total construïda: 13.832,59 m2

Arquitecte: MANUEL DE SOLÀ-MORALES

Constructora: TAU ICESA

Casernes II
Pg. Torras i Bages, 139-141 
08030 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial en dret de superfície.

Data inici: desembre 2008

Data finalització: juliol 2011

Habitatges: 103

Aparcaments: 130

Locals comercials: 4
trasters: 103

Superfície total construïda: 13.479,69 m2

Arquitecte: MANUEL RUISÁNCHEZ ARQUITECTES

Constructora: CONSTRUCCIONES TORCA
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torre Baró Illa C
Av. Escolapi Càncer, 1-5 
08033 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Data inici: gener 2009

Data finalització: maig 2011

Habitatges: 99

Locals comercials: 15 (1 local destinat a equipament de barri)

Superfície total construïda: 12.176,61 m2

Arquitecte: VIDAL-PONS-GALIANA ARQUITECTES

Constructora: SASTRE HERMANOS

reis Catòlics
C/ Reis Catòlics, 1 i 3 
08017 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial i plaça pública amb ascensor panoràmic.

Data inici: gener 2008

Data finalització: febrer 2011

Habitatges: 30

Aparcaments: 47

Locals comercials: 1
Superfície total construïda: 5.481,85 m2

Arquitecte: JOSEP M AGUSTÍ I PARAREDA

Constructora: CONSTRUCTORA SAN JOSÉ
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torre Baró Illa D
Av. Escolapi Càncer, 11-17 
08033 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Data inici: octubre 2008

Data finalització: octubre 2010

Habitatges: 60

Aparcaments: 60

Superfície total construïda: 6.825,18 m2

Arquitecte: ANA KLEINMANN, JORGE RUBEN WODOSOFF

Constructora: COPISA

torre Baró Illa B
Av. Escolapi Càncer, 2 
08033 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Data inici: gener 2009

Data finalització: setembre 2010

Habitatges: 62

Aparcaments: 67

Locals comercials: 5
trasters: 12

Superfície total construïda: 8.706,22 m2

Arquitecte: AZARQ ARQUITECTURA

Constructora: ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
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torre Baró Illa G
Av. Escolapi Càncer, 4-6 
08033 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Data inici: octubre 2008

Data finalització: juliol 2010

Habitatges: 38

Aparcaments: 42

Locals comercials: 7
Superfície total construïda: 5.118,74 m2

Arquitecte: MARCO VASQUEZ HERRERO

Constructora: CONSTRUCCIONES PAI

Perelló
C/ Perelló, 50 
08005 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Data inici: juliol 2008

Data finalització: octubre 2009

Habitatges: 12

Aparcaments: 10

Locals comercials: 1
trasters: 10 

Superfície total construïda: 1.941,39 m2

Arquitecte: ARGEPRO

Constructora: TAU ICESA
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Villar
C/ Villar, 74 
08041 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Data inici: novembre 2007

Data finalització: setembre 2009

Habitatges: 33

Aparcaments: 53

Locals comercials: 4
Superfície total construïda: 4.979,41 m2

Arquitecte: GAT

Constructora: CORSÁN-CORVIAM

Mare de Déu del Port
C/ Mare de Déu del Port, 179-183 
08038 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de lloguer per a joves.

Data inici: desembre 2006

Data finalització: abril 2009

Habitatges: 97

Aparcaments: 114

Locals comercials: 2, destinats a equipaments (escola bressol i centre formació social-ocupacional).

Superfície total construïda: 3.021,85 m2

Arquitecte: SALINAS NEGRAS (BLANCA LLEÓ)

Constructora: PROINOSA 
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Pujades - Fluvià
C/ Pujades, 304 
08019 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de lloguer per a joves.

Data inici: març 2006

Data finalització: setembre 2008

Habitatges: 175

Aparcaments: 97

Locals comercials: 1, destinat a equipament (centre residencial d’acció educativa).

Superfície total construïda: 4.015,88 m2

Arquitecte: JOAN PASCUAL ARGENTÉ

Constructora: DRAGADOS

Pallars - Selva de Mar
C/ Pallars, 375 
08019 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Data inici: febrer 2006

Data finalització: maig 2008

Habitatges: 102

Aparcaments:109

Locals comercials: 8
trasters: 64

Superfície total construïda: 10.927,68 m2

Arquitecte: NAXAL ARQUITECTURA

Constructora: COPISA
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Alfons Comín
Pl. Alfons Comín, 11-12 
08023 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici aïllat plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial en lloguer.

Data inici: maig 2006

Data finalització: maig 2008

Habitatges: 66

Aparcaments: 111
Locals comercials: 1, destinat a equipament (escola bressol).

Superfície total construïda: 3.688,55 m2

Arquitecte: PERE SERRA DE CASTELLARNAU

Constructora: UTE PLAZA ALFONS COMIN

Veneçuela
C/ Veneçuela, 6-24 
08019 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Data inici: maig 2006

Data finalització: maig 2008

Habitatges: 66

Aparcaments: 72

Locals comercials: 4
trasters: 36

Superfície total construïda: 2.682,39 m2

Arquitecte: VALLS I MUSQUERA ARQUITECTES

Constructora: CONSTRUCTORA SAN JOSÉ
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La Selva
C/ La Selva, 57-61 
08016 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de lloguer per a joves i aparcament.

Data inici: març 2006

Data finalització: febrer 2008

Habitatges: 48

Aparcaments: 123

Locals comercials: 2, destinats en conjunt a equipament social.

Superfície total construïda: 6.268,81 m2

Arquitecte: M. ÀNGELS NEGRE BALSAS

Constructora: CONSTRUCCIONES EDISAN

teodor Llorente
C/ Teodor Llorente, 9  
08041 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de lloguer per a joves.

Data inici: març 2006

Data finalització: juliol 2007

Habitatges: 25

Aparcaments: 18

Superfície total construïda: 301,16 m2

Arquitecte: LLONGUERAS CLOTET ARQUITECTES

Constructora: DRAGADOS
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L’Hospitalet de Llobregat

Porta nord
Ctra. Collblanc, 155 
08904 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial. 

Data inici: juny 2007

Data finalització: maig 2009

Habitatges: 42

Aparcaments: 46

Locals comercials: 4, destinats en conjunt a escola bressol.

Superfície total construïda: 5.478,58 m2

Arquitecte: ESTEVE TERRADAS MUNTAÑOLA, ROBERT TERRADAS MUNTAÑOLA

Constructora: SACYR

Badalona

Mozart
C/ Mozart, 11-13 i 15 
08917 BADALONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Data inici: abril 2006

Data finalització: setembre 2008

Habitatges: 26

Aparcaments: 38

Locals comercials: 2
trasters: 13

Superfície total construïda: 4.129,22 m2

Arquitecte: JORDI ROMEU COSTA RS 999

Constructora: PROINOSA
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Santa Coloma de Gramenet

Pare Benet
C/ Pare Benet, 19 
08921 SANTA COLOMA DE GRAMENET

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial. 

Data inici: juliol 2007

Data finalització: març 2009

Habitatges: 11
Aparcaments: 12

Locals comercials: 1
Superfície total construïda: 1.777,25 m2

Arquitecte: JORDI JANUÉ I MIRET

Constructora: VOPI 4

Anselm de riu
C/ Anselm de Riu, 87-97 
08924 SANTA COLOMA DE GRAMENET

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Data inici: abril 2006

Data finalització: abril 2008

Habitatges: 24

Aparcaments: 33

Locals comercials: 2
trasters: 19

Superfície total construïda: 4.169,13 m2

Arquitecte: GAT (JAVIER ALDÁMIZ)

Constructora: SASTRE HERMANOS
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Sant Adrià de Besòs

La Catalana - riu Besòs
Av. de la Catalana, 101-103 
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Data inici: desembre 2007

Data finalització: desembre 2009

Habitatges: 52

Aparcaments: 42

Superfície total construïda: 5.829,44 m2

Arquitecte: JOSEP MARIA DE LECEA FLORES DE LEMUS

Constructora: SASTRE HERMANOS

La Catalana - Mahatma Gandhi
C/ Mahatma Gandhi, 1, 3 i 5 
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial. 

Data inici: gener 2008

Data finalització: octubre 2009

Habitatges: 58

Aparcaments: 51

Superfície total construïda: 6.799,38 m2

Arquitecte: DURAN & GRAU ARQUITECTES I ASSOCIATS

Constructora: SASTRE HERMANOS
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Vilafranca del Penedès

Molí d’en rovira Sud
Rda. de Mar 109-131 
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Data inici: abril 2006

Data finalització: març 2008

Habitatges: 48

Aparcaments: 59

Locals comercials: 6
trasters: 3
Superfície total construïda: 5.978,27 m2

Arquitecte: BOSCH-CUSPINERA ASSOCIATS

Constructora: CORSÁN-CORVIAM
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1.2 Promocions d’habitatge en execució

Barcelona

torre Baró Illa A
Pl. Eucaliptus, 3 
08033 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges.

Data inici: novembre 2010

Habitatges: 32

Aparcaments: 33

Locals comercials: 2
trasters: 32

Superfície total construïda:  4.678,39 m2

Arquitecte: JOSEP MIÀS I GIFRE

Constructora: ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

Casernes III
Pg. Torras i Bages, 143 
08030 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial de lloguer per a joves i gent grant.

Data inici: juny 2010

Habitatges: 161

Aparcaments: 75

Locals comercials: 3
Superfície total construïda: 11.699,78 m2

Arquitecte: JOSEP LLINÁS I CARMONA

Constructora: ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
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Pujades - Poble nou
C/ Pujades, 161 
08005 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Data inici: març 2010

Habitatges: 39

Aparcaments: 56

Locals comercials: 1
Superfície total construïda: 4.928,58 m2

Arquitecte: MÀRIUS QUINTANA CREUS / MOISÉS GALLEGO OLMOS

Constructora: DRAGADOS 

La Garrotxa
C/ La Garrotxa, 40 
08041 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Data inici: març 2010

Habitatges: 44

Aparcaments: 47

Locals comercials: 3
trasters: 11
Superfície total construïda: 6.271,60 m2

Arquitecte: AM ARQUITECTES (ROSER ELIAS - FRANCISCO CALBET - FRANCESC GRUARTMONER)

Constructora: CORSÁN-CORVIAM
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1.3 Promocions d’habitatge en projecte

Barcelona

Canyelles I
Districte de Nou Barris  
08042 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial en dret de superfície.

Habitatges: 128

Aparcaments: 333

Locals comercials: 6
trasters: 21

Superfície total construïda: 22.750,80 m2

Arquitecte: MANUEL RUISÁNCHEZ ARQUITECTES

Canyelles II
Districte de Nou Barris  
08042 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial de lloguer.

Habitatges: 34

Locals comercials: 1, destinat a equipament

Superfície total construïda: 3.859,20 m2

Arquitecte: MANUEL RUISÁNCHEZ ARQUITECTES
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Ginebra
C/ Ginebra, 19 
08003 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Habitatges: 12

Locals comercials: 2
Superfície total construïda: 1.115,96 m2

Arquitecte: ARQUITECTURA INGENIERÍA SALUD

La taxonera
C/ Segur, 2 
08035 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Habitatges: 34

Aparcaments: 29

Superfície total construïda: 1.527,87 m2

Arquitecte: PERIS-TORAL ARQUITECTES
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torre Baró Illa F
Av. Escolapi Càncer, s/n  
08033 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Habitatges: 47

Aparcaments: 58 

Superfície total construïda: 6.748,64 m2

Arquitecte: BAYONA VALERO ARQUITECTES ASSOCIATS

Badalona

Avinguda Catalunya
Av. Catalunya, 1-17 
08917 BADALONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Habitatges: 80

Aparcaments: 83

Locals comercials: 6
Superfície total construïda: 11.967,53 m2

Arquitecte: VALLS I MUSQUERA ARQUITECTES
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Echegaray
C/ Echegaray, 19-23 
08914 BADALONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Habitatges: 11
Aparcaments: 24

Locals comercials: 1
trasters: 18

Superfície total construïda: 2.212,60 m2

Arquitecte: MERITXELL INARAJA I GENÍS

Goya - Bellavista
C/ Circumval·lació, 2 A 
08913 BADALONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Habitatges: 16

Aparcaments: 16

Locals comercials: 2
Superfície total construïda: 2.996,18 m2

Arquitecte: LLONGUERAS CLOTET ARQUITECTES
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La Colina I
C/ Perú, 13-15 
08917 BADALONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Habitatges: 61

Aparcaments: 67

Locals comercials: 7
Superfície total construïda: 9.461,25 m2

Arquitecte: MANUEL RUISÀNCHEZ ARQUITECTES

La Colina II
C/ Alps, 8 
08917 BADALONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial en lloguer.

Habitatges: 46

Aparcaments: 125

Superfície total construïda: 6.703,05 m2

Arquitecte: MANUEL RUISÀNCHEZ ARQUITECTES
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La Colina III
C/ Alps, 2 
08917 BADALONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial en lloguer.

Habitatges: 12

Superfície total construïda: 937,80 m2

Arquitecte: MANUEL RUISÀNCHEZ ARQUITECTES

Santa Coloma de Gramenet

Amèrica - Prat de La riba
C/ Amèrica, 11-21 
08921 SANTA COLOMA DE GRAMENET

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Habitatges: 56

Aparcaments: 110

Locals comercials: 1, destinat a equipament (escola bressol).

trasters: 6
Superfície total construïda: 8.510,40 m2

Arquitecte: JORDI ANTONIJOAN ROSET, JAVIER CALDERÓN CABALLERO
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Monturiol
C/ Monturiol, 108 
08921 SANTA COLOMA DE GRAMENET

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Habitatges: 10

Superfície total construïda: 844,92 m2

Arquitecte: JAUME VILA FONTCUBERTA

Passatge Victòria II
Ptge. Victòria, 42-48 
08921 SANTA COLOMA DE GRAMENET

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Habitatges: 12

Aparcaments: 17

Locals comercials: 1
Superfície total construïda: 2.132,68 m2

Arquitecte: XAVIER GOMÀ PRESAS I JOSEP ANGLADA GUAJARDO
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Passatge Victòria III
Ptge. Victòria, 30-40 
08921 SANTA COLOMA DE GRAMENET

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Habitatges: 31

Aparcaments: 73

trasters: 16

Superfície total construïda:  4.319,24 m2

Arquitecte: XAVIER GOMÀ PRESAS I JOSEP ANGLADA GUAJARDO

roger de Llúria I
C/ Roger de Llúria, 84 
08923 SANTA COLOMA DE GRAMENET

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial.

Habitatges: 16

Aparcaments: 16

trasters: 7
Superfície total construïda: 1.863,00 m2

Arquitecte: ONA ARQUITECTES
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2. EQUIPAMEntS
2.1 Equipaments finalitzats

Barcelona

CAP Meridiana
C/ Sant Feliu de Codines, 2 
08033 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Ampliació de Centre d’Assistència Primària.

Data inici: maig 2009

Data finalització: gener 2011

Superfície total construïda: 1.314,44 m2

Arquitecte: XAVIER BONET LLUCH

Constructora: CONSTRUCCIONS COTS I CLARET

CrAE Pujades
Pujades, 304 
08019 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Adaptació local en planta baixa per a Centre Residencial d’Acció Educativa.

Data inici: març 2010

Data finalització: novembre 2010

Arquitecte: JOAN PASCUAL ARGENTÉ

Constructora: TEYCO
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Montnegre
C/ del Montnegre, 21-25 
08029 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Equipament socio-sanitari destinat a CAP, Centre de Salut Mental i Residència.

Data inici: maig 2008

Data finalització: abril 2010

Superfície total construïda: 8.175,74 m2

Arquitecte: ESTUDIO DE ARQUITECTURA ALONSO BALAGUER

Constructora: TAU ICESA

L’Hospitalet de Llobregat

Escola Bressol Porta nord
Ctra. Collblanc, 155 
08901 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Descripció de l’actuació: Adaptació de quatre locals en planta baixa per a Escola Bressol municipal.

Data inici: juny 2010

Data finalització: gener 2011

Superfície total construïda: 612,70 m2

Arquitecte:  ROBERT TERRADAS MUNTAÑOLA, ESTEVE TERRADAS MUNTAÑOLA

Constructora: GRUPMAS EDIFICACIÓ, SL
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Badalona

Llar-residència Sant roc
C/ Vélez Rubio, 23-31 
08918 BADALONA

Descripció de l’actuació: Construcció d’edifici d’equipaments destinat a residència de malalts mentals.

Data inici: octubre 2007

Data finalització: juliol 2009

Superfície total construïda: 2.173,50 m2

Arquitecte: GBR ARQUITECTOS ASOCIADOS

Constructora: UTE RESIDENCIA SANT ROC

Poliesportiu Barcelonès nord
C/ Ausias March, s/n 
08912 BADALONA

Descripció de l’actuació: Edifici d’equipaments de nova construcció destinat a poliesportiu

Data inici: maig 2006

Data finalització: novembre 2007

Superfície total construïda: 2.861,77 m2

Arquitecte: ELISABET CLARÓ TOLSAU

Constructora: EXCOVER
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Sant Adrià de Besòs

Poliesportiu Can rigalt
C/ Major, 9 
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Descripció de l’actuació: Construcció de coberta per a pista poliesportiva existent.

Data inici: setembre 2006 

Data finalització: maig 2007

Superfície total construïda: 840,25 m2

Arquitecte: ALFONS SOLDEVILA BARBOSA

Constructora: CALDERERÍA DELGADO

 2.2 Equipaments en execució

CAP Guinardó
C/ Teodoro LLorente, 26 
08041 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Construcció de Centre d’Assistència Primària.

Data inici: desembre 2010

Superfície total construïda: 3.448,92 m2

Arquitecte: UTE BAYONA VALERI CANTALLOPS

Constructora: COPCISA
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Mercat del Guinardó
Ptge. Llívia, 34 
08041 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Construcció de Mercat Municipal i superfície comercial.

Data inici: desembre 2010

Superfície total construïda: 4.547,36 m2

Arquitecte: UTE BAYONA VALERI CANTALLOPS

Constructora: COPCISA

residència i Centre de  
Dia Guinardó
C/ Oblit, 29 
08041 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Construcció de Residència i Centre de Dia per a gent gran.

Data inici: desembre 2010

Superfície total construïda: 5.460,89 m2

Arquitecte: UTE BAYONA VALERI CANTALLOPS

Constructora: COPCISA
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Casal de Joves Guinardó
C/ Teodoro Llorente, 20 
08041 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Construcció d’equipament municipal per a joves.

Data inici: desembre 2010

Superfície total construïda: 1.078,02 m2

Arquitecte: UTE BAYONA VALERI CANTALLOPS

Constructora: COPCISA

residència Auxilia
Via Augusta, 370 
08017 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Construcció de la nova seu de la Residència de disminuïts psíquics Auxilia.

Data inici: gener 2010

Superfície total construïda: 1784,16 m2

Arquitecte: SULKIN MARCHISSIO

Constructora: CONSTRUCCIONS RUBAU
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CAP Sarrià
Via Augusta, 366 
08017 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Construcció de Centre d’Assistència Primària.

Data inici: gener 2010

Superfície total construïda: 4.376,67 m2

Arquitecte: SULKIN MARCHISSIO

Constructora: CONSTRUCCIONS RUBAU

 2.3 Equipaments en projecte

Barcelona

Biblioteca Casernes
C/ Antoni Santiburcio, s/n 
08030 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Construcció d’equipament municipal del parc de Casernes de Sant Andreu.

Superfície total construïda: 1.817,64 m2

Arquitecte: JOSEP LLINÀS I CARMONA
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Camp de Futbol Canyelles
Districte de Nou Barris 
08042 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Construcció d’equipament municipal destinat a camp de futbol i pistes de petanca.

Superfície total construïda: 11.464,90 m2 

Arquitecte: MANUEL RUISÁNCHEZ ARQUITECTES

Badalona

Camp de Futbol  
Americà La Colina
C/ Gran Bretanya, s/n 
08917 BADALONA

Descripció de l’actuació: Construcció d’equipament municipal destinat a seu i camp de futbol americà de la Federació Catalana.

Superfície total construïda: 9.000,00 m2

Arquitecte: MANUEL RUISÁNCHEZ ARQUITECTES
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CrAE La Colina
C/ Gran Bretanya, s/n 
08917 BADALONA

Descripció de l’actuació: Construcció de Centre Residencial d’Acció Educativa.

Superfície total construïda: 1.359,42 m2

Arquitecte: LLUÍS GIMENEZ MATEU, JANSANA, DE LA VILLA, DE PAAUW

 3. oBrA CIVIL
3.1 obra civil finalitzada

L’Hospitalet de Llobregat

Parc dels ocellets
Parc dels Ocellets 
08905 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Descripció de l’actuació: Urbanització, jocs infantils, enjardinament, mobiliari urbà, àrees d’esbarjo i de gossos al Parc dels 
Ocellets.

Data inici: abril 2010

Data finalització: desembre 2010

Superfície total construïda: 4.456,43 m2

Arquitecte: MMI GESTIÓ D’ARQUITECTURA I PAISSATGE

Constructora: TAU ICESA
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Badalona – Santa Coloma de Gramenet

Urbanització Serra d’en Mena II
Pg. Circumval·lació, des de la confluència Júpiter/
Olot fins a Sant Pasqual/Autonomia  
08914 BADALONA / SANTA COLOMA DE GRAMENET

Descripció de l’actuació: Reurbanització en el límit de terme dels municipis de Badalona i Santa Coloma de Gramanet, amb nou 
arbrat, mobiliari urbà, eixamplament de voreres i supressió de barreres arquitectòniques.

Data inici: març 2010

Data finalització: febrer 2011

Superfície total construïda: 6.313,39 m2

Arquitecte: BARDAJÍ I TEIXIDÓ ASSOCIATS

Constructora: TAU ICESA

Urbanització Serra d’en Mena I
Pg. Circumval·lació, des de la plaça de la Torre de 
l’Ou fins a la confluència de Júpiter/Olot 
08924 BADALONA / SANTA COLOMA DE GRAMENET

Descripció de l’actuació: Reurbanització en el límit de terme dels municipis de Badalona i Santa Coloma de Gramanet, amb nou 
arbrat, mobiliari urbà, eixamplament de voreres i supressió de barreres arquitectòniques.

Data inici: juny 2006

Data finalització: novembre 2007

Superfície total construïda: 13.431,00 m2

Arquitecte: BARDAJÍ I TEIXIDÓ ASSOCIATS

Constructora: TAU ICESA
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Sant Adrià de Besòs

Urbanització Plaça Guillermo 
Vidaña
Pl. Guillermo Vidaña, s/n 
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Descripció de l’actuació: Urbanització de la plaça, nou arbrat, nou enllumenat i nou mobiliari urbà.

Data inici: juliol 2008

Data finalització: desembre 2008

Superfície total construïda: 3.023,00 m2

Arquitecte: MANUEL RUISÁNCHEZ ARQUITECTES

Constructora: CONSTRUCCIONES CALER / TRANS MABER

Urbanització Plaça de la Vila
Plaça de la Vila, 1 
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Descripció de l’actuació: Reurbanització de la plaça, arbrat, mobiliari urbà i font emblemàtica.

Data inici: octubre 2006

Data finalització: setembre 2007

Superfície total construïda: 8.630,11 m2

Constructora: PROINOSA 
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3.2. obra civil en projecte

Barcelona

Urbanització Canyelles
Districte de Nou Barris 
08042 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Nova urbanització prevista al voltant de les promocions de nova creació en la zona de remodelació 
de l’àmbit de Canyelles.

Superfície total construïda: 6.784,70 m2

Arquitecte: MANUEL RUISÁNCHEZ ARQUITECTES 

Urbanització La Colina
C/ Gran Bretanya - C/ França 
08917 BADALONA

Descripció de l’actuació: Nova urbanització prevista al voltant de les promocions de nova creació i equipaments esportius de 
la zona de La Colina.

Superfície total construïda: 7.040,00 m2

Arquitecte: MANUEL RUISÁNCHEZ ARQUITECTES
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 4. APArCAMEntS 
4.1 Aparcaments finalitzats

Sant Adrià de Besòs

Aparcament Plaça de la Vila
Plaça de la Vila, 1 
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Descripció de l’actuació: Aparcament subterrani per a servei de rotació del centre de serveis de  Sant Adrià de Besòs.

Places: 335

Data inici: agost 2006

Data finalització: setembre 2007

Superfície total construïda: 8.442,48 m2

Constructora: PROINOSA

4.2 Aparcaments en execució

Barcelona

Aparcament Mercat del Guinardó
C/ Teodor Llorente, 24 
08041 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Aparcament subterrani de servei de rotació i moll de càrrega i descarrega per a mercat i superfície 
comercial en l’illa d’equipaments Guinardó.

Places: 188

Data inici: desembre 2010

Superfície total construïda: 4.656,46 m2

Arquitecte: UTE BAYONA VALERI CANTALLOPS

Constructora: COPCISA
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Pl. dels Eucaliptus
C/ Sant Feliu de Codines, 1 
08033 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Aparcament subterrani destinat a residents.

Places: 176 

Data inici: novembre 2010 

Superfície total construïda: 5.234,78 m2 

Constructora: ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURES

5. GEStIó UrBAnA

Barcelona

Guinardó

Dins d’aquest àmbit es delimiten les Unitats d’Actuació 2 i 3. Concretament, de la Unitat d’actuació núm. 2, 
s’han enderrocat la totalitat de les edificacions existents, reallotjant la totalitat de les famílies que residien 
en l’àmbit en les promocions d’habitatge de protecció oficial de nova construcció.

En la Unitat d’actuació núm. 3 s’han enderrocat totes les edificacions existents i reallotjat a les unitats 
familiars. Així mateix, s’ha realitzat l’enderroc de l’antic Mercat del Guinardó i les tasques d’adequació dels 
entorns per a  la ubicació de la carpa provisional del Mercat.

Porta Sarrià II

El 27 de desembre de 2005, l’Ajuntament de Barcelona i REGESA subscrivien un conveni per portar a 
terme l’execució de la Modificació del Pla General Metropolità a l’entorn de la Via Augusta, tram II, Porta 
de Sarrià, de la Plaça de Sarrià. La societat ha gestionat l’adquisició de sòl de les finques afectades per 
l’eixamplament del Passeig de la Bonanova i per construir un equipament a la plaça Major de Sarrià.
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Prosperitat

REGESA ha gestionat l’adquisició de sòl després de l’enderroc de 12 habitatges que es trobaven en una 
situació molt deficitària de conservació, sòl que segons la Modificació del Pla General Metropolità ha estat 
incorporat al sistema d’habitatges dotacionals.

Trinitat Nova

REGESA va signar el 18 de febrer de 2003 un conveni de col·laboració amb l’IMU de Barcelona a través del qual as-
sumia la remodelació del barri vell de la Trinitat Nova, a partir d’un pla comunitari regit pel que fa al Planejament per 
un Pla Especial de Reforma Interior. Un cop finalitzada la 1a. fase, en aquesta segona s’ha tramitat l’adquisició de 433 
finques, s’han reallotjat a 210 famílies en habitatges d’ADIGSA (actualment desapareguda i competències integrades 
en l’Agència de l’Habitatge de Catalunya) situats als blocs “C”, “B1” i “B2” i s’han adjudicat 66 habitatges sobrants a 
l’illa P del Turó de la Peira. Així mateix, s’han enderrocat gairebé la totalitat de les finques incloses en aquesta 2a. fase. 
Actualment s’han iniciat els tràmits per procedir a l’expropiació dels terrenys inclosos a la tercera fase.

Turó de la Peira

L’Oficina mixta de  Rehabilitació del Turó de la Peira va ser constituïda a l’any 1991 i posteriorment configurada 
com a Oficina Generalitat/Ajuntament al 1993. La gestió de l’oficina es va encarregar a REGESA, assumint la 
rehabilitació de 142 edificis (actualment 102 edificis rehabilitats) i l’execució del Pla Especial de Reforma Inte-
rior (PERI), gestió ja finalitzada amb l’adquisició de 1.176 entitats registrals i el reallotjament de 994 famílies.

Reina Amàlia

En data 11 de juny de 2008 es va aprovar definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona, la 
Modificació del PGM per a la destinació de les finques de Ciutat Vella a Habitatge Social, dins l’àmbit de 
la qual es troba inclosa la finca situada al carrer Reina Amàlia, 38-38 bis.

REGESA ha arribat a mutu acord amb tots els titulars dels drets d’arrendament existents. 

Actualment l’edifici ha estat enderrocat parcialment.

Badalona

Echegaray

REGESA ha desenvolupat per encàrrec de l’Ajuntament de Badalona, la UA del carrer Echegaray, 19-23, al 
barri de la Salut, que ha suposat l’adquisició del sòl, l’enderroc de 43 infrahabitatges, i l’estabilització de 
la finca adjacent. El solar es troba en aquest moment tancat i a l’espera de l’inici de la obres de la nova 
promoció d’habitatge públic que REGESA té en projecte.
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Goya - Bellavista

Aquestes dues unitats d’actuació consisteixen en l’adquisició de sòl que permeti acomplir amb els estàndards 
d’amplitud i transformació inclosos en al nova urbanització del passeig de Circumval•lació. En aquest període 
s’han enderrocat la totalitat de les sis finques incloses en el Planejament. El solar es troba tancat i a l’espera 
de l’inici de les obres de la nova promoció d’habitatges de protecció oficial que REGESA té en projecte.

Sistrells

El 25 de juliol de 2005, l’Ajuntament de Badalona i REGESA van signar un conveni a través del qual 
s’encarregava a la societat l’adquisició de sòl de l’espai comprés per l’Avda. Catalunya, el carrer Numància i el 
Carrer Marià Benlliure per a la construcció d’una escola bressol pública, una zona verda i habitatge protegit.

En data 1 d’abril de 2008 la junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badalona va aprovar inicialment el Projecte 
de Taxació Conjunta per l’expropiació de les finques incloses a la UA 4 del PERI de Sistrells. Fins a la data s’ha arribat 
a acord amb 28 unitats familiars. Moltes d’elles seran reallotjades a la promoció que REGESA començarà a construir 
a l’Avinguda Catalunya. A d’altres se’ls hi ha adjudicat habitatge a promocions de REGESA situades fora de l’àmbit.

Rupert Chapí

Dins de la UA 10 del Barri de la Pau de Badalona es troba inclosa la finca situada al carrer Rupert Chapí, 
número 27-31 en la que REGESA és propietària del 48,58 % de la finca. Actualment es troba en fase 
d’estudi per promoure conjuntament amb el propietari de la resta del solar.

Mozart

En data 4 de juny de 2000, l’Ajuntament de Badalona va aprovar definitivament el projecte de reparcel.lació 
de les illes compreses entre l’Avda. Mònaco, carrers Sicília, Mozart i Verdi.
REGESA ha adquirit la totalitat de les 11 parcel·les que configuren la finca núm. 2 de l’esmentat projecte. 
Les unitats familiars amb dret de reallotjament l’han exercit en habitatges de la promoció construïda per 
REGESA al carrer Mozart, 11-13-15

Santa Coloma de Gramenet

Parc dels Pins

En el marc del Pla Especial del Parc dels Pins, REGESA ha gestionat, per encàrrec de l’Ajuntament de Santa 
Coloma, la UA 6, on ha adquirit la totalitat del sòl de les finques situades al carrer Roger de Llúria, 84 i 86, 
immobles que han estat enderrocats.
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Passatge Victòria

Dins la Modificació Puntual del PGM per la Redefinició d’alineacions del Passatge de la Victòria i en virtut 
del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, la Mancomunitat de Municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i REGESA, s’ha procedit a l’adquisició de les finques i el reallotjament 
dels ocupants dels polígons d’actuació PA-2, 12 entitats registrals i PA-3 8 entitats registrals.

6. rehabilitacions 
6.1 rehabilitacions finalitzades

Barcelona

Sant Pere Mitjà II
C/ Sant Pere Mitjà, 85 
08003 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial, rehabilitant les façanes existents i nova construcció 
d’estructura interna.

Data inici: juny 2007

Data finalització: desembre 2009

Habitatges: 12

Locals comercials: 1
Superfície total construïda: 1.267,37 m2

Arquitecte: BERNAT GARCÍA I ROJO

Constructora: TEYCO
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6.2 rehabilitacions en execució

Barcelona

reina Amàlia
C/ Reina Amàlia, 38 
08001 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Rehabilitació integral d’edifici industrial convertint-lo en un edifici plurifamiliar d’habitatges de 
protecció oficial.

Data inici: desembre 2010

Habitatges: 36

Aparcaments: 60

Locals comercials: 3
trasters: 20

Superfície total construïda: 5.076,04 m2

Arquitecte: KASVAL ARQUITECTE

Constructora: TEYCO SL
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Regesa Aparcaments i Serveis, SA, és una societat 
mercantil constituïda l’any 2001 pel Consell Comar-
cal del Barcelonès, transferint posteriorment el seu 
capital íntegrament a REGESA. Està regida per un 
Consell d’Administració composat per onze mem-
bres. amb capital íntegrament subscrit per Regesa.

L’abril de 2008 va ampliar-se l’objecte social de la 
Societat i es va modificar la denominació passant 
a anomenar-se Regesa Aparcaments i Serveis, SA, 
per tal d’incorporar la promoció d’equipaments 
públics a les seves activitats.

L’empresa desenvolupa la seva activitat amb la fina-
litat  d’acomplir amb l’objectiu fundacional de cobrir 
les necessitats d’aparcament residencial i de serveis 
en zones urbanes de les ciutats i esdevenir un element 
“clau” per a la mobilitat urbana, fent de l’aparcament 
de concessió un equipament de referència, que ajudi 
a millorar la qualitat urbanística del conjunt.

Regesa Aparcaments i Serveis, SA, dissenya i promou la 
construcció, per iniciativa pròpia o d’altres, d’espais destinats 
a l’estacionament de tot tipus de vehicles, així com assu-
meix la gestió de l’explotació, de manera directa o indirecta. 
Sempre, destinant una part important dels seus recursos al 
manteniment, la modernització de les seves instal·lacions, i la 
permanent atenció a l’evolució tecnològica, com per exem-
ple, l’aposta decidida, en aquest període, per a implantar punts 
de recàrrega per a vehicles elèctrics, tant en els aparcaments 
de nova construcció , com en els que actualment gestiona, 
que se sumen a millores com el servei de videovigilància o el 
Centre de Control de l’Hospitalet de Llobregat, implantades 
en etapes anteriors i consolidades durant aquest període.

I des del 2008, actua com a mitjà propi del Consell 
Comarcal del Barcelonès i dels ajuntaments del seu 
àmbit territorial, complementant la seva activitat 
amb la promoció de la construcció d’equipaments 
urbans en zones on cal implantar nous serveis per 
a millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

regesa Aparcaments i Serveis, SA
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1. Gestió d’aparcaments
1.1. Aparcaments en servei amb gestió mixta

Barcelona

Aparcament Plaça Wagner
Pl. Wagner, s/n 
08021 BARCELONA

tipus de gestió: Mixta (residents i rotació)

Places: 489 cotxe

Data inici: gener de 2009

Data finalització: octubre 2010

Data de concessió: 23 desembre 2010

Superfície total construïda: 13.124,09 m2

Arquitecte/Enginyer: CICSA, Consultor de Ingenieria

Constructora: DRAGADOS
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Aparcament Mercat de la Mercè
C/ Miquel Ferrà (Pl. de Paul Claudel) 
08031 BARCELONA

tipus de gestió: Mixta (residents i rotació)

Places: 306 cotxe / 16 motocicleta

Data de concessió:  16 maig 2006

Superfície total construïda: 8.353 m2

Superfície urbanitzada: 5.332 m2

Arquitecte/Enginyer: Ramon Llopart i Ricart

Constructora: DRAGADOS

Promotor: PRONOBA, SA

Aparcament Plaça Ferran reyes
Pl. Ferran Reyes, 1 
08027 BARCELONA

tipus de gestió: Mixta (residents i rotació)

Places: 386 cotxe / 13 motocicleta

Data de concessió: 12 març 2003

Superfície total construïda: 10.261 m2

Superfície urbanitzada: 5.332 m2

Arquitecte/Enginyer: Miquel Payà Rovira, Antoni Carreras i Ginjaume (CEA)

Constructora: VOPI 4

Aparcament Plaça Maragall
Pl. Maragall, 1 
08027 BARCELONA

tipus de gestió: Mixta (residents i rotació)

Places: 254 cotxe

Data de concessió:  17 juliol 2004

Superfície total construïda: 6.959 m2

Superfície urbanitzada: 5.332 m2

Arquitecte/Enginyer: Jaume Llongueres Mestres (CICSA)

Constructora: NECSO
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L’Hospitalet de Llobregat

Aparcament Plaça Francesc Macià
Pl. Francesc Macià 
08902 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

tipus de gestió: Mixta (residents i rotació) 

Places: 223 cotxe

Data concessió 30 setembre 2003

Superfície total construïda: 5.608 m2

Superfície urbanitzada: 4.172 m2

Arquitecte/Enginyer: Ramon Llopart i Ricart (ALFA 3, SA)

Constructora: PROYECTOS Y SERVICIOS BENJUMEA, SA

Gavà

Aparcament torre Lluch
C/ del Centre, 2 
08850 Gavà

tipus de gestió: Mixta (residents i rotació) 

règim comercialització: mercat lliure

Places: 280 cotxe

trasters: 62

Data inici: abril 2009

Data finalització: juny 2010

Entrada en funcionament: juny 2010

Superfície total construïda: 7.959,35 m2

Arquitecte/Enginyer: INGENIEROS ASOCIADOS

Constructora: VOPI 4

Promotor: UTE Torre Lluch
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1.2 Park & ride del Besòs

El Park & Ride Besòs entrava en funcionament, el novembre de 2004, amb una superfície inicial de 45.000 
m2, per a donar servei a una demanda gairebé inexistent en l’àmbit metropolità: aparcament per a trài-
lers, remolcs, autobusos, camions, furgonetes i, des de juliol de 2005,  fruit de l’acord amb la Federació 
d’Autocaravanes i la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona, servei d’estacionament i pernoc-
tació per a autocaravanes, donant resposta a l’estatge a la ciutat d’aquesta modalitat turística. Un servei 
que, a finals del mateix any,  rebia el  Premi a la Mobilitat 2005, que concedeix anualment el Pacte per a 
la Mobilitat de Barcelona.

A finals de l’any 2009, a conseqüència de l’inici de les obres del Campus Diagonal – Besòs de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, el Park & Ride va haver de reduir la superfície que ocupava, passant a ocupar 
18.000 m2 i, en conseqüència, es va remodelar la seva distribució, per adaptar-se a  les noves dimensions 
del terreny, motiu pel qual la seva oferta d’estacionament s’ha vist reduïda a 212 places, de les que 110 
són per a camions, 72 per a furgonetes i 30 per a cotxes o remolcs.

Aquest aparcament  fruit de l’adaptació, aprofitament i millora de l’espai que fou aparcament del FORUM 
UNIVERSAL DE LES CULTURES 2004, ubicat en l’avinguda d’Eduard Maristany confluència amb el carrer 
Sant Ramón de Penyafort de Sant Adrià de Besòs, límit de terme amb Barcelona, és fàcilment accessible 
amb transport públic –tren, tramvia, metro i autobusos- i pel tràfic rodat, especialment ben comunicat 
amb les Rondes de Barcelona.

Entre els serveis ofertats destaquen, a banda de la vigilància habitual i de tractar-se d’un recinte tancat, 
són el servei de presa d’aigües i llum, el wi-fi gratuït, l’evacuació d’aigües residuals, les dutxes, etc., que 
fan idònies les instal·lacions per al servei d’autocaravanes. 

 

 

 número d’autocaravanes   Estades
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1.3. Aparcaments en servei per a residents

Barcelona

Aparcament Cristóbal de Moura
C/ Cristóbal de Moura (entre Perpinyà i Alfons el Magnànim) 
08019 BARCELONA

tipus de gestió: Residents

Places: 187 cotxe

Data concessió  27 març 2008

Superfície total construïda: 3.450 m2

Superfície urbanitzada: Plataforma tramviària del carrer Cristòbal de Moura (Alfons V el Magnànim i Perpinyà)

Arquitecte: Ramon Llopart i Ricart (ALFA 3, SA)

Constructora: PROYECTOS Y SERVICIOS BENJUMEA

Santa Coloma de Gramenet

Aparcament Jardins d’Ernest Lluch
Jardins d’Ernest Lluch, s/n 
08921 SANTA COLOMA DE GRAMENET

tipus de gestió: Residents

Places: 78 cotxe / 2 moto 

Data concessió  27 abril 2004

Superfície total construïda: 2.136 m2

Superfície urbanitzada: 3.300 m2

Arquitecte: Ferran Solé i Sala

Constructora: PROYECTOS Y SERVICIOS BENJUMEA
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1.4 Aparcaments en execució

Barcelona

Aparcament Isabel Vilà i Pujol
C/ Almogàvers, 205 
08018 BARCELONA

Descripció de l’actuació: aparcament subterrani entre edificis d’habitatge al districte 22@ de Barcelona, per a donar servei a 
residents i serveis.

tipus de gestió: Mixta (residents i rotació)

règim comercialització: concessió

Places: 257 cotxe / 51 motocicleta

trasters: 71

Data inici: setembre 2011

Superfície total construïda: 8.629,15 m2

Arquitecte: VALERI CONSULTORS ASSOCIATS

Constructora: VOPI 4

1.5 Aparcaments en projecte

Barcelona

Aparcament Cantàbria-Menorca
C/ Cantàbria, 50 
08020 BARCELONA

tipus de gestió: Mixta (residents i rotació)

Aparcaments: 285

Superfície total construïda: 6.850,00 m2

Arquitecte/Enginyer: PCG ARQUITECTURA E INGENIERIA

Aparcament Escornalbou
C/ Escornalbou, 56 
08041 BARCELONA

tipus de gestió: Residents

Aparcaments: 187

trasters: 13

Superfície total construïda: 5.617,20 m2

Arquitecte/Enginyer: F. XAVIER AGUILAR BORRAS
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2. UrBAnItZACIonS
2.1. Urbanitzacion finalitzades

Barcelona

Urbanització Plaça Wagner
Pl. Wagner, entre Beethoven i Ganduxer 
08021 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Urbanització, jocs infantils, enjardinament, mobiliari urbà, àrees d’esbarjo i de gossos interconnectant 
les places Wagner i Joan Llongueras del Districte de Sarrià Sant Gervasi.

Data inici: gener 2009 

Data finalització: març 2011

Superfície total construïda: 7.907,00 m2

Arquitecte/Enginyer: LLONGUERAS CLOTET ARQUITECTES

Constructora: DRAGADOS

Gavà

Urbanització torre Lluch
Parc de la Torre Lluch, s/n 
08850 Gavà

Descripció de l’actuació: : Urbanització, jocs infantils, mobiliari urbà, àrees d’esbarjo  i nou edifici d’equipaments municipals al 
Parc de la Torre Lluch de Gavà.

Data inici: abril 2009

Data finalització: juny 2010

Superfície total construïda: 2.925,66 m2

Arquitecte/Enginyer: INGENIEROS ASOCIADOS

Constructora: VOPI 4

Promotor: UTE TORRE LLUCH
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2.2. Urbanitzacions en projecte

Barcelona

Urbanització Cantàbria – Menorca
C/ Cantàbria, 50 
08020 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Nova urbanització del carrer Cantàbria, en el tram comprès entre els carrers Huelva i Menorca.

Aparcaments: 285

Superfície total construïda: 6.850,00 m2

Arquitecte/Enginyer: PCG ARQUITECTURA E INGENIERÍA

3. EQUIPAMEntS
3.1. Equipaments en execució

Barcelona

Escola Bressol trinitat Vella
C/ Via Barcino, 88 
08033 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Construcció d’edifici d’equipaments adequant la planta baixa a escola bressol municipal.

Data inici: març 2010

Superfície total construïda: 1.018,41 m2

Arquitecte/Enginyer: JOSEP LLUÍS CANOSA - DANIEL DUCH - VICTOR CANOSA

Constructora: BOSCH PASCUAL CONSTRUCCIONES



154

memòria 2007/2011 Consell Comarcal del Barcelonès

Instrum
ents de gestió / M

arina Badalona, SA

Marina de BadalonaMarina de Badalona

CAP trinitat Vella
C/ Via Barcino, 88 
08033 BARCELONA

Descripció de l’actuació: Construcció de Centre d’Assistència Primària.

Data inici: març 2010

Superfície total construïda: 1.954,38 m2

Arquitecte/Enginyer: JOSEP LLUÍS CANOSA - DANIEL DUCH - VICTOR CANOSA

Constructora: BOSCH PASCUAL CONSTRUCCIONES
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El 23 de maig del 2000 es constitueix Marina de 
Badalona SA, societat participada en un 50% pel 
Consell Comarcal del Barcelonès i en un 50% per 
l’Ajuntament de Badalona per exercir la gestió in-
tegral de la remodelació i desenvolupament urba-
nístic i econòmic de la façana marítima de Bada-
lona, incloent-hi en aquest ampli àmbit d’actuació 
la construcció, explotació i gestió del Port Esportiu 
i Pesquer de Badalona, que va entrar en funcio-
nament l’estiu de 2005. Marina de Badalona està 
presidida per la persona que exerceix d’alcalde o 
alcaldessa. D’acord amb els estatuts –aprovats de-
finitivament el 2 de maig i el 9 de maig per, res-
pectivament, el Ple de l’Ajuntament de Badalona i 
el del Consell Comarcal del Barcelonès- els òrgans 
de la societat són la Junta General integrada per 
53 membres  –presidida per l’alcalde de la ciutat 
i completada per vint-i-sis regidors de Badalo-
na i vint-i-sis consellers comarcals- i el Consell 
d’Administració, integrat per quinze membres no-

menats per la Junta General (vuit representen a 
l’Ajuntament de Badalona i inclouen la Presidència 
i set són del Consell Comarcal).

En aquest període, Marina de Badalona ha cons-
truït tots els edificis i ha posat en funcionament 
tots els serveis nàutics en el recinte, ha promo-
gut tot el planejament i la gestió urbanística de la 
remodelació del Gorg; de manera que, malgrat la 
conjuntura de crisi, l’obra pública no s’ha aturat. El 
port esportiu i pesquer de Badalona es projecta en 
el 2011 amb l’objectiu de continuar amb la conclu-
sió del desenvolupament dels usos del Moll Nord i 
amb l’acabament, el creixement i consolidació ter-
ciària, així com completar la remodelació del Gorg, 
amb la construcció del canal.

Marina de Badalona, SA 



156

memòria 2007/2011 Consell Comarcal del Barcelonès

Instrum
ents de gestió / M

arina Badalona, SA

Marina de Badalona

En primer terme, el Moll de Capitania amb 
els edificis de restauració. A sota, detall 
del Moll amb vistes a la dàrsena principal. 
A sobre, dues vistes genèriques. 
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CoNSeJo CoMarCaL DeL BarCeLoNÉS 
TraDuCCióN aL CaSTeLLaNo
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Presentación del presidente

Esta memoria recoge las líneas estratégi-
cas y las actuaciones que hemos impulsa-
do desde el Consejo Comarcal del Barcelo-
nés (CCB) durante el mandato 2007-2011. 
Es la evidencia que, juntamente con los 
cinco ayuntamientos de la comarca –Ba-
dalona, Barcelona, L’Hospitalet de Llobre-
gat, Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma 
de Gramenet-, y a pesar de la coyuntura 
económica adversa, hemos logrado buena 
parte de los objetivos que nos marcamos 
hace cuatro años.

En estos últimos años hemos otorgado 
una importancia capital a la intervención 
para la promoción y renovación de los 
barrios fronterizos. Hemos completado 
la intervención integral en los barrios de 
la Serra d’en Mena, a caballo entre Ba-
dalona y Santa Coloma de Gramenet y 
hemos trabajado, conjuntamente con los 
ayuntamientos, en programas para dar 
un nuevo impulso a los planes de convi-
vencia y cohesión social en estos barrios. 
El proyecto ha tenido continuidad con la 
ejecución de la segunda fase de las obras 
de la calle de la Circumval.lació. Desde el 
Consejo Comarcal, con la gestión de la 
Oficina de Transformación Urbana, he-
mos intervenido también en otros puntos 
del territorio, como en los barrios de Sant 
Adrià Norte y Badalona Sur, o la Plaza dels 
Ocellets, en L’Hospitalet de Llobregat.

Por otro lado, hemos continuado po-
niendo el acento en la promoción de la 
vivienda asequible y protegida, de forma 
concertada con los ayuntamientos de la 
comarca. Lo hemos hecho a través de la 
empresa comarcal Regesa y de la Fun-
dación Pisos de Alquiler, si se trata de 
vivienda de alquiler. Igualmente, hemos 
trabajado para facilitar a los jóvenes su 
emancipación, gracias a la Red de Bolsas 
Jóvenes de Vivienda.

En unos momentos complicados para 
la ocupabilidad de las personas, y en el 
marco del Pacto para la Ocupación y el 
Desarrollo del Barcelonés Norte, hemos 
impulsado más que nunca acciones di-
rigidas al fomento y al desarrollo de la 
ocupación de personas, en especial de 
los colectivos más vulnerables, así como 
la realización de informes periódicos, es-
tudios y proyectos que han aportado a 
los municipios un mayor conocimiento 
sobre la realidad del territorio, en tér-
minos sociales y económicos. Destacar, 
en este sentido, los programas SILEX, 
de apoyo a la integración laboral en red 
para la atención de colectivos con difi-
cultades especiales y ILOQUID, iniciati-

vas locales de ocupación para la calidad 
y la dinamización del sector.

En lo que se refiere a atención a las per-
sonas, hemos continuado mejorando la 
gestión de las competencias delegadas y 
las propias. Además de las relacionadas 
con Juventud, las referidas a la gestión 
de becas de comedor escolares, el trans-
porte adaptado o la acogida de animales 
de compañía. Como novedad, destaca-
mos la constitución del Centro de Ini-
ciativas del Barcelonés en el Ámbito de 
la Dependencia (CIBAD). Igualmente, en 
este mandato y desde la implantación de 
la sexta hora lectiva en Educación Pri-
maria, el Consejo ha gestionado la con-
tratación de monitores para las escuelas 
públicas, contribuyendo así a la concilia-
ción familiar y laboral.

En el ámbito del territorio, el Consejo 
Comarcal del Barcelonés ha impulsado 
la transformación de la fachada litoral, 
en especial en el ámbito del Puerto de 
Badalona. También ha continuado la 
gestión de infraestructuras viarias co-
marcales, esenciales para la vertebra-
ción y la movilidad del territorio en todo 
su conjunto, como es el mantenimiento 
integral de las rondas de Barcelona –con 
la ampliación a Gran Vía Norte- y la pro-
moción de la red de carriles bici de la co-
marca. Igualmente, ha sentado las bases 
para la promoción del vehículo eléctrico 
en el Barcelonés.

El Consejo ha seguido fortaleciendo sus 
instrumentos de participación y de ges-
tión territorial. Es el caso de la Funda-
ción Pisos de Alquiler para la gestión de 
las viviendas públicas de alquiler, creada 
en el mandato anterior; de Marina Bada-
lona, que ha trabajado en la expansión 
del Puerto de Badalona; y del Consorcio 
del Campus Interuniversitario Diagonal-
Besós, donde se ha puesto el acento 
para el desarrollo de un nuevo ámbito 
universitario comarcal. También Regesa 
y Regesa Aparcamientos y Servicios han 
desarrollado su labor para el desarrollo 
de las políticas de vivienda y de apar-
camientos públicos de manera conjunta 
con los cinco municipios comarcales. 

Esta memoria de mandato en la que es-
táis a punto de introduciros es un resu-
men de la faena hecha. Una labor reali-
zada al lado de los Ayuntamientos, una 
faena que hemos desarrollado siempre 
con ilusión, venciendo las dificultades que 
han podido surgir por el camino, y enca-
rando el futuro con optimismo.

Joan Carles Mas i Bassa

Presidente del Consejo Comarcal del Barcelonés

La iNSTiTuCióN

introducción

El Consejo Comarcal del Barcelonés es 
una entidad local de carácter territorial 
constituida el 9 de marzo de 1988, al 
amparo de la Ley 6/1987, de 4 de abril, 
sobre la organización comarcal de Cata-
luña. Está integrada por los municipios 
de Badalona, Barcelona, L’Hospitalet de 
Llobregat, Sant Adrià de Besós y Santa 
Coloma de Gramenet.

En aplicación de las previsiones de la 
ley sobre la organización comarcal de 
Cataluña, actualmente contenidas en 
el Decreto Legislativo 4/2003, de 4 de 
noviembre, y de las diversas normativas 
sectoriales aplicadas en Cataluña, la co-
marca puede ejercer competencias en 
diferentes materias, como son la orde-
nación del territorio, la gestión de servi-
cios sociales, culturales, deportivos y del 
ámbito de la educación; realizar obras y 
ejercer funciones de estadística e infor-
mación comarcal.

A estas competencias se añaden las que 
derivan de delegaciones que la Genera-
lidad o los Ayuntamientos efectúen en 
favor del Consejo Comarcal,  o las que se 
ejerzan conjuntamente con otras admi-
nistraciones públicas.

Ficha territorial y demográfica

Datos generales de la comarca:

Población (año 2010):     2.251.029 personas

Superficie (km2):     144,7

Densidad de población:   15.554,4 (hab./km2)

Capital comarcal:  Barcelona

Barcelonés
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órganos de gobierno y de gestión  

eL PLeNo         

Formado por los 39 consejeros i conseje-
ras y presidido por el presidente. 

eL PreSiDeNTe

Joan Carles Mas i Bassa

Santa Coloma de Gramenet

PSC-PM

LA VICEPRESIDENCIA

Los vicepresidentes son nombrados por el 
presidente de entre los consejeros comar-
cales, y lo han de sustituir por orden de 
nombramiento en caso de vacante, au-
sencia o impedimento y a los cuales pue-
de delegar el ejercicio de sus atribuciones.

El Consejo Comarcal del Barcelonés tie-
ne siete vicepresidentes, entre los cuales 
tienes asignadas las ponencias de áreas 
funcionales que se indican en cada caso: 

 JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   

Órgano potestativo según la Ley 6/1987, 
está integrada por los vicepresidentes, 
otros miembros más y presidida por el 
presidente:

LA COMISIÓN INFORMATIVA

La composición de la única Comisión In-
formativa del Consejo Comarcal del Bar-
celonés está presidida por el presidente 
del Consejo, integrada por los vicepresi-
dentes y por 21 consejeros y consejeras 
de acuerdo con la siguiente distribución.

LA JUNTA DE PORTAVOCES          

En el marco de las previsiones del artícu-
lo 13.3. de la Ley 6/1987 sobre la orga-
nización comarcal de Catalunya, la Junta 
de Portavoces del Consejo Comarcal del 
Barcelonés queda integrada por los  por-
tavoces de los grupos políticos con  re-

presentación del Consejo y la preside el 
presidente del Consejo.

Este órgano de carácter no resolutivo ni 
ejecutivo, puede emitir informes y reco-
mendaciones a petición del Pleno, de la 
Junta de Gobierno Local o de la Presi-
dencia del Consejo y tiene como funcio-
nes esenciales:

• Asesorar al presidente en cuestiones de 
orden del Pleno, especialmente en

• lo referente a los acuerdos no incluidos en 
el orden del día

• Asesorar potestativamente al presidente 
en caso que se tengan que adoptar medi-
das urgentes o decisiones extraordinarias

 • Recibir información sobre los acuerdos no 
de trámite de la Comisión de Gobierno

• Dictaminar sobre los asuntos que afecten 
al funcionamiento de los grupos políticos

 • Participar en los trabajos de elaboración 
del programa de actuación comarcal 

 Representaciones

El Consejo Comarcal del Barcelonés for-
ma parte de los Órganos de Gobierno de 
la empresas comarcales REGESA, Socie-
dad Urbanística Metropolitana de Reha-
bilitación y Gestión, SA, y de MARINA DE 
BADALONA, SA.

Asímismo el Consejo Comarcal está re-
presentado en los Órganos de Gobierno 
de:

• TABASA Infraestructuras y Servicios de 
Mobilidad, SA

• MERCABARNA Mercados de Abasteci-
mientos de Barcelona, SA

• Consorcio del Campus Interuniversitario 
Diagonal-Besós

• Comisión de Ordenación Territorial Metro-
politana

• Consejo Municipal de Medi Ambiente y 
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bar-
celona

• Plan de Besós, SA

• Fórum de Municipios del Barcelonés Norte

• Fundación Privada Urbs y Territorio Ilde-
fons Cerdà

• Plan Estratégico Metropolitano de Barce-
lona

• Comunidad de Bienes de la Zona Deporti-
va del Besós

• Consejo Deportivo del Barcelonés Norte

• Consorcio del Gobierno Territorial de Salud 
del Barcelonés Norte

GeSTióN DeL CoNSeJo

1. Ámbitos de gestión

Los Servicios Generales

El Consejo Comarcal del Barcelonés tie-
ne una plantilla de personal de treinta 
y cinco personas, de las cuales la mitad 
trabajan en los departamentos genera-
listas del Consejo, a los cuales corres-
ponden las tareas del día a día de la 
organización. Estos servicios centrales 
se estructuran en tres grandes áreas: la 
de apoyo económico y financiero, la de 
apoyo jurídico y administrativo y la de 
apoyo organizativo.

El servicio de Gestión Económica, junto 
al interventor y la tesorera, configuran 
el apoyo económico y financiero del 
Consejo. Desarrolla esencialmente las 
funciones de intervención y de tesorería; 
elabora los presupuestos de la entidad, 
confecciona la contabilidad, formaliza 
las liquidaciones tributarias, gestiona las 
nóminas y gastos del personal, efectúa 
los pagos e identifica los ingresos.

El servicio de Secretaria y Administra-
ción da apoyo jurídico y administrativo 
y es el responsable de la definición de 
los circuitos administrativos de los do-
cumentos y expedientes del Consejo, de 
la supervisión de los aspectos legales y 
jurídicos de los diferentes acuerdos y 
operaciones en las que participa el Con-
sejo, de la defensa de los intereses co-
marcales en vía judicial y extrajudicial. 
También integra las tareas de gestión, 
supervisión, utilización y explotación del 
patrimonio comarcal, integrado esen-

Municipio Población (2010) Superficie (km2) Densidad de población (hab/ km2)

 Badalona 215.886 21,2 10.334,6

Barcelona 1.619.337 101,4 15.977,7

L’Hospitalet de Llobregat 258.642 12,4 20.858,2

Sant Adrià de Besós 34.104 3,8 8.927,7

Santa Coloma de Gramenet 120.060 7,0 17.151,4
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cialmente por propiedades inmobiliarias 
dentro del ámbito de la comarca, parte 
de las cuales han servido de base para el 
desarrollo de algunas de las operaciones 
de renovación urbana más significativas 
en este territorio: el puerto de Badalona, 
la urbanización del sector de La Catala-
na, la creación del Campus Interuniver-
sitario, la dotación de equipamientos 
deportivos y culturares…

El apoyo organizativo que se da desde 
la Gerencia actúa como enlace entre los 
equipos de trabajo comarcal y los conse-
jeros y directivos comarcales, a la vez que 
gestiona los aspectos protocolarios y de 
imagen del Consejo, la participación co-
marcal en organismos e instituciones pú-
blicas o privadas y las relaciones externas 
con administraciones públicas, medios de 
comunicación y ciudadanos en general.

La coordinación entre el Consejo y las 
diferentes entidades del grupo comarcal, 
esencialmente las sociedades comarca-
les (Regesa y Regesa Aparcamientos y 
Servicios, SA), las de participación mayo-
ritaria (Marina de Badalona, SA) y aque-
llas respecto a les que se han asumido 
funciones especiales de tutela y apoyo 
(Fundació Pisos de Lloguer), se hacen de 
manera transversal tanto desde el ser-
vicio de Gestión Económica, como del 
servicio de Secretaria y Administración y 
de la propia Gerencia.

Este Consejo Comarcal, durante el pre-
sente mandato, ha hecho un esfuerzo 
importante para mejorar los medios 
técnicos y sus sistemas informáticos, y 
para adaptarse a la nueva legislación en 
materia de protección de datos y de ac-
cesibilidad de los ciudadanos a la admi-
nistración electrónica.

Se ha procedido a la elaboración y apro-
bación del Documento de Seguridad del 
Consejo Comarcal, que incluye todas las 
acciones y medidas que se han de prever 
y llevar a cabo en materia de seguridad 
y de protección de datos de carácter 
personal y que se establecen legal y nor-
mativamente, incluidas las auditorias 
preceptivas.

Y en cumplimiento de lo que establecen 
las legislaciones catalana y estatal en 
relación al acceso de los ciudadanos a 
la administración electrónica, el Conse-
jo Comarcal se ha adherido al Convenio 
del E-Trac, herramienta tecnológica de-
sarrollada por el Consorcio Administra-
ción Abierta de Cataluña, que tiene por 
objetivo promover y facilitar la gestión 
por medios telemáticos de un conjunto 
de trámites y gestiones realizadas por los 

ciudadanos con garantías jurídicas y de 
seguridad. Y en esta misma línea el Con-
sejo Comarcal también se ha adherido al 
Convenio de Interoperabilidad de siste-
mas de información entre administra-
ciones públicas con el objetivo de evitar 
trámites innecesarios a los ciudadanos.

GeSTióN De LaS roNDaS 
De BarCeLoNa

antecedentes

El Consejo Comarcal del Barcelonés 
(CCB) está realizando, desde el 2 de 
agosto de 1999, el mantenimiento de 
la Ronda de Dalt (B-20) entre el Nudo 
de la Trinidad y el Nudo de la Diagonal 
mediante un convenio de colaboración 
firmado con el Ayuntamiento de Barce-
lona. El 1 de enero de 2002 asume tam-
bién el mantenimiento del tramo de la 
C-32 entre el nudo Llobregat y el nudo 
Diagonal, por convenio con la Genera-
lidad de Cataluña. Así mismo, desde el 
1 de febrero de 2003 el Consejo se ha 
hecho cargo del mantenimiento de la 
Ronda del Litoral (B-10) entre el Mo-
rrot y el nudo de la Trinidad incluidos 
los nudos y los accesos a la C-58 y a la 
Maquinista, por convenio con los Ayun-
tamientos de Barcelona y Sant Adrià de 
Besòs. De manera que desde el año 2006 
el mantenimiento integral incluye todo 
el anillo de las Rondas excluido el tramo 
nudo Llobregat – Morrot. El año 2007 se 
incorpora al mantenimiento de las Ron-
das la conservación del Puente de Can 
Peixauet con convenio con el Ayunta-
miento de Santa Coloma de Gramenet. 

Finalmente, el año 2007 se incorpora por 
convenio con el Ayuntamiento de Bar-
celona, el mantenimiento de la Gran Vía 
Norte entre el Nudo de las Glorias y el tér-
mino municipal de Sant Adrià de Besòs.

Descripción de los trabajos

El Servicio de Mantenimiento Integral 
de las Rondas de Barcelona tiene como 
objetivo conseguir un correcto estado 
de la vía y en consecuencia garantizar 
su funcionalidad y seguridad, así como 
la conservación patrimonial. Para llevar 
a cabo una gestión unificada, el Conse-
jo Comarcal del Barcelonés (CCB) ejer-

ce la competencia del mantenimiento 
por  convenios con las administraciones 
titulares de las vías: el Ayuntamiento 
de Barcelona, el Ayuntamiento de Sant 
Adrià de Besós, el Ayuntamiento de San-
ta Coloma de Gramenet y la Generalidad 
de Cataluña.

Los trabajos de mantenimiento se realizan, 
principalmente, a través de un contrato 
externo con un grupo de empresas con 
experiencia en este campo. Así mismo se 
contrata la dirección facultativa del man-
tenimiento, que se encarga del control téc-
nico y económico de los trabajos.

Los trabajos se llevan a cabo según un 
proyecto de mantenimiento que prevé 
las faenas a realizar y la valoración de 
las mismas. A tal objeto se utiliza un 
inventario detallado de todos los ele-
mentos a mantener y se establecen los 
estándares y frecuencias que requieren 
las operaciones se mantenimiento de 
esta infraestructura.

En lo referido al período 2007-2010, los 
contratos de mantenimiento han sido 
ejecutados por la UTE Manteniment 
Rondes II, formada por las empresas Ma-
tinsa i Indra.

La ingeniería adjudicataria de los traba-
jos de la Dirección Facultativa ha sido 
SGS Tecnos, S.A.

Ámbito

Las tareas de Mantenimiento Integral de 
las Rondas de Barcelona se realizan en el 
tronco y accesos de las Rondas de Barce-
lona, incluyendo los nudos de Diagonal, 
Trinidad y enlaces, siendo los límites de 
actuación:

•  Ronda de Dalt C-32 (del punto kilométri-
co 59+028 al 63+338) y B-20 (del punto 
kilométrico 4+580 al 16+000 incluido  el 
Nudo de la Diagonal), incluyendo todos los 
accesos y salidas de la  Ronda y el ramal 
que comunica los túneles de Vallvidriera 
con la Ronda (Dirección Besós).

• Ronda Litoral B-10 del Morrot (del punto 
kilométrico 0+000 al 12+110), incluyendo 
todos los accesos y salidas de la Ronda.  Se 
incluye también los dos túneles de las cal-
zadas laterales a la altura del Túnel de Prim.

• Nudo de la Trinidad más accesos a la C-58, 
B-20 (Pota Nord) y accesos a Sant Andreu 
(La Maquinista).

• Puente de Can Peixauet, entre las dos juntas  
de dilatación que delimitan el viaducto.

• Gran Vía Norte (del punto kilométrico 
205+912 al 208+570) entre el Nudo de 
las Glorias y el término municipal de  Sant 
Adrià de Besòs.
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La longitud total de los troncos y de 
ramales es de 51,99 kilómetros equiva-
lentes, definiendo como kilómetro equi-
valente al correspondiente a una doble 
calzada estándar de 2 carriles de 3.5 
metros de anchura y bordillos de 0.75 m 
i 1.5 m respectivamente (18,5 metros).

operaciones de conservación

El contrato de mantenimiento incluye 
las operaciones de mantenimiento ordi-
nario que se pueden dividir en tres gran-
des grupos:

1. Operaciones de vigilancia y de ayuda a la 
vialidad. 

2. Operaciones de conservación y reparación, 
tanto desde el punto de vista de la obra ci-
vil como de las instalaciones. 

3. Operaciones de seguimiento y control.

1. operaciones de vigilancia y ayuda 
a la vialidad.

Una de las tareas más significativas del 
mantenimiento es la vigilancia del esta-
do de la vía lo que permite actuaciones 
más rápidas ante las incidencias. Esta la-
bor se realiza de manera continuada las 
24 horas del día, todos los días del año, 
y en el caso del Mantenimiento de las 
Rondas las especiales características de 
la vía obligan a tener equipos de técni-
cos especialistas en señalización y obra 
civil. Hay que considerar que además de 
la resolución de las instalaciones, estos 
operarios apoyan en la señalización de 
averías o accidentes de los usuarios.

Detección de incidencias. Entre el Conse-
jo Comarcal, la Dirección Facultativa y la 
Contrata se han gestionado en este cua-
drienio 5.818 incidencias. Las principales 
corresponden a retiradas de objetos per-
turbadores a la calzada procedentes de 
pérdidas de carga o de elementos propios 
de vehículos en la mayoría de casos. Otro 
aspecto destacado es el apoyo que los 
equipos dan a los vehículos siniestrados 
o averiados, señalizando la zona, trans-
mitiendo la información y realizando las 
tareas de apoyo adecuadas.

1.1 Tabla resumen de incidencias cua-
drienio 

 2007 2008 2009 2010 TOTALS

Detectadas 720 662 1.659 2.777 5.818

Resueltas 648 542 1416 2.397 5.003

Hay que destacar en este período el re-
fuerzo de medios hecho en materia de 
vialidad invernal, concretado, en total, 
en los siguientes equipos:

• 1 vehículo 4x4 

• 1 camión dumper

• 2 hojas quitanieves, 1 para vehículo ligero 
y otra para camión.  

• 1 salero de 4 m3

• 1 salero ligero para intervención en ram-
pas. Anualmente se realiza un acopio de 
sal de aproximadamente 15m3.

2. operaciones de conservación y re-
paración

Consisten en el mantenimiento y en 
algunos casos la mejora del patrimonio 
existente, ante el efecto que sobre él 
provocan acciones exteriores (acciden-
tes, incidencias, actos vandálicos, etc…) 
y del paso del tiempo.

Dada la importancia que adquiere la re-
novación de la infraestructura y tecnolo-
gía, y acercándonos ya a los veinte años 
desde la inauguración de las Rondas, se 
ha hecho un esfuerzo importante tanto 
dentro del propio contrato de manteni-
miento como en obras y servicios espe-
cíficos ejecutados aparte del contrato 
principal. El orden en la realización de 
los proyectos ha tenido siempre la segu-
ridad viaria y de los trabajadores como 
prioridad, además de otras mejoras que 
suponen una mejora en la gestión.

En los siguientes apartados se descri-
ben las actividades tanto de obra civil 
como de instalaciones segregadas por 
conservación ordinaria y actuaciones de 
renovación y mejora realizada dentro del 
Contrato. En un capítulo aparte se re-
cogen las fichas correspondientes a los 
Proyectos de Mejora realizados fuera de 
la  Gestión del Mantenimiento.

2.1 Obra civil

2.1.1 Actuaciones de mantenimiento 
ordinario (durante el cuadrienio)

•  Refuerzo y renovación del firme de roda-
miento en la mayoría de casos sonoreduc-
tor/ semidrenante. La superficie renovada 
ha sido aproximadamente de 264.667 m2.

• Campaña de acondicionamiento de pozos 
de registro de calzada B-10, B-20, C-31 y 
C-32.  En total, se ha actuado sobre 129 
unidades.

• Sustitución de juntas de dilatación de 
neopreno por juntas masticas en la   C-32, 
B-10 y Ramal C-58 (sustitución de 706,40 
metros lineales). 

• Renovación de canales de recogida de 
aguas en el interior de los túneles de las 
Rondas (renovación de 1.066 metros li-
neales).

• Limpieza de calzadas con barredora me-
cánica. Durante este periodo se han regis-
trado alrededor de 22.780 kilómetros de 
limpieza. 

• Limpieza de espacios viarios. Se han regis-
trado más de 11 millones de m2 de limpie-
za de espacios viarios.

• Siega de hierba. Se han registrado más de 
5,3 millones de m2 de siega.

• Replantación de 175 unidades de árboles 
y palmeras en las medianas de la Ronda 
Litoral (B-10) y Ronda de Dalt (B-20). 

• Poda de 40.088 unidades de arbustos y de 
3.896 unidades de árboles y palmeras en 
medianas y zonas verdes.

• Campañas de riego de plantaciones.

• Reparación de 3.052 metros lineales de 
barreras de seguridad metálicas.

• 42 intervenciones de reparación y 2 susti-
tuciones completas de amortiguadores de 
impacto en bifurcaciones entre el tronco y 
la salida.

• Reparación de 1.351 metros lineales de 
cerramientos.

• Limpieza de 600.357, 55 m2 de paramen-
tos de túneles.

• Limpieza de pintadas por actos vandálicos. 
Dignificación de 17.152 m2

• Repintado de la señalización horizontal 
de las Rondas de Barcelona. Actuación 
en aproximadamente 333.783 metros de 
línea continua y 20.032 m2 de cebrado.

• Rehabilitación de imposta tipo Fórum.

• Rehabilitación de los bajantes de obra del 
Túnel de Rambla Cazadores.

• Renovación de biseles en los ventanales 
de las pantallas acústicas de la Gran Vía 
Norte.

2.1.2 Actuaciones de renovación y me-
jora dentro del Contrato (durante 
el cuatrienio)  

• Pintado de los muros de obra vista al fren-
te marítimo de la Ronda del Litoral

• Sellado de los muros de obra vista de la Ronda 
del Litoral donde se habían detectado despla-
zamientos respecto del muro estructural
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• Instalación de señales de obra abatibles 
para la mejora de la seguridad en las ta-
reas de habilitación de cortes de carril.

• Instalación de faldón de protección para 
motoristas en el ramal de conexión C-58 – 
Nudo de la Trinidad en los dos sentidos de 
la marcha.

• Instalación de barrera new jersey en el 
lateral de ambos lados del ramal de co-
nexión entre el Nudo de la Trinidad y la 
C-58 en sentido Terrassa

• Campaña de renovación masiva de hitos 
de vértice y H-75 a B-20, B-10 y C-32.

• Rehabilitación de la red de drenaje del tú-
nel de Colom.

• Acondicionamiento de la red de drenaje de 
la incorporación número 7, sentido Besós.

• Actualización a algunos de los nomenclá-
tores de Nudo de la Trinidad y B-10.

• Renovación de la señalización de B-20, 
B-10 y C-32.

• Pintado de los paramentos con pintura ce-
rámica en el túnel del Nudo de la Trinidad.

• Pintado de estribos de obras de fábrica en 
la Ronda del Litoral y Nudo de la Trinidad.

• Pintado de barreras en el Nudo de la Trinidad.

• Protección con valla electro soldada del 
paso sobre la salida número 1 de la Ronda 
de Dalt, sentido La Maquinista y en el paso 
inferior Vall d’Hebró.

• Cierre y repintado de los apoyos de las 
pantallas acústicas en la C-32.

• Auscultación mediante aparato Greoradar 
en algunos tramos de la B-10 y B-20.

• Operaciones de tratamiento y pintado 
metálico en la totalidad del ámbito de las 
Rondas y tramo de Glorias en la C-31.

2.2 instalaciones 

2.2.1 Actuaciones de mantenimiento 
ordinarias (durante el cuatrienio) 

Las instalaciones eléctricas y los siste-
mas de  control son objeto de dos tipos 
de intervención: actuaciones preventivas 
de diferentes periodicidades y actuacio-
nes  correctivas.

Preventivas

• Revisión periódica de instalaciones de ilu-
minación, en un total de 94 cuadros que se 
revisan con diferentes periodicidades.  

• Revisión de instalaciones de media ten-
sión. Las correspondientes al suministro de 
los túneles del frente marítimo a la B-10. 5 
túneles y un centro de gestión. 

• Revisiones periódicas de instalaciones de de-
tección en túneles, con un total de 67 sistemas 
objeto de revisión con diferentes periodicidades.

• Revisiones grupos electrógenos de los tú-
neles. Con un total de 13 unidades que se 
revisan con diferentes periodicidades.

• Revisión estación bombeo. Con un total de 
12 unidades que se revisan con diferentes 
periodicidades.

• Revisión de ventiladores. Con un total de 
95 ventiladores que se revisan con dife-
rentes periodicidades.

• Revisión armarios de auxilio. Con un total 
de 135 armarios que se revisan con dife-
rentes periodicidades.

• Desratización trimestral de las instalaciones.

• Inspecciones bianuales de una empresa 
homologada por la administración para 
instalaciones de media tensión.

• Inspecciones quinquenales de una empre-
sa homologada por la administración para 
instalaciones de baja tensión.

Correctivas

• Reparación de iluminación y elementos de 
protección y funcionamiento. Del orden de 
9.591 puntos de luz reparados.

• Limpieza de proyectores balizas luminosas 
(13.462 unidades limpiadas).

• Reparación y sustitución de ventiladores 
en las Rondas (20  ventiladores sustitui-
dos).

• Sustitución y mejora de sistemas de de-
tección de incendios.

• Trabajos de renovación de dos cabinas de 
media tensión deterioradas.

• Reparación completa de los pozos núme-
ros 10 y 11 de la B-10 incluida la insta-
lación de un sistema de extracción de las 
bombas.

• Limpieza y pintado de salas técnicas de 
túnel y cuadros de iluminación pública.

• Reparación de líneas eléctricas afectadas 
por problemas de aislamiento o cortes.

• Reparación de la red de riego.

2.2.2 Actuaciones de renovación y 
mejora dentro del Contrato (en el 
cuadrienio) 

• Extendido de nueva canalización y cablea-
do entre la estación transformadora y el 
túnel de Poblenou.

• Campaña de cambio de fotocélulas de ilu-
minación pública para relojes astronómicos 
para la homogeneización del encendido.

• Prueba piloto de durabilidad y amortiza-
ción por consumo consistente en la reno-
vación de los fluorescentes de la I-7, sen-
tido Besós de la Ronda de Dalt, por tubos 
de leds.

• Prueba piloto de durabilidad y amortiza-
ción de proyectores de lámparas de vapor 
de sodio por leds a obra de fábrica en la 

altura de la salida número 5 de la Ronda 
de Dalt.

• Instalación de bomba y cuadro de manio-
bra para la captación de agua freática en 
el pozo número 5 de la Ronda del Litoral.

• Acondicionamiento de pozos de bombeo 
2, 3, 5 y 8 de las Rondas. Consistentes en 
mejoras de accesibilidad y cambio de cua-
dros de maniobra.

• Acondicionamiento de las cabinas de ven-
tilación del túnel de Poblenou.

• Reposición de la línea eléctrica de las an-
torchas de iluminación en el nudo de la 
B-10 / C-31.

• Instalación de una escalera de seguridad 
en la sala técnica de Vila Olímpica.

• Acondicionamiento de la iluminación es-
pecífica del tramo Baró de Viver – Bon 
Pastor en la Ronda del Litoral.

•  Instalación de balizas de emergencia en 
los túneles de las Rondas.

• Mejoras de la sala de control de sistemas 
en el Centro de Control de Collserola.

•  Incorporación de regulación por paráme-
tros de NO2 en el aplicativo de control de 
sistemas de la B-20.

• Traslado del equipo de medida de túneles a 
la sala técnica, mejora que permite mejor 
accesibilidad para su mantenimiento.

• Cambio de diferenciales por tipo superin-
munizado en los cuadros de iluminación 
exterior de la B-20 y la C-32.

•  Instalación de diferenciales autorearma-
bles en el túnel de Borràs, de la Ronda de 
Dalt.

• Instalación de arrancadores progresivos 
a la ventilación del túnel de Thau, de la 
Ronda de Dalt.

• Refuerzo de la iluminación de entrada en 
el túnel de Colom, sentido Llobregat

• Sistema automático centralizado de con-
trol de conmutación del suministro en 
media tensión en la Ronda del Litoral. Este 
sistema regulariza el déficit en la gestión 
automática de incidencias de suministro 
eléctrico.

• Rehabilitación del sistema de control de 
compuertas de extracción de la ventila-
ción centrífuga en los túneles de Poblenou 
y Villa Olímpica.

3. operaciones de seguimiento y con-
trol (durante el cuadrienio)

El proceso de análisis para el desarrollo 
de un nuevo Sistema de Información 
Geográfico iniciado en el año 2006 se  
concreta en el año 2007 con la imple-
mentación de una aplicación que cu-
briera las nuevas necesidades de gestión. 
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El módulo de accidentes ya se encuen-
tra operativo, mientras que el de inci-
dencias, mantenimiento y certificación 
estarán plenamente operativos cuando 
finalice el inventario. 

Por otro lado, durante el año 2009, y tal 
como consta en el apartado de mejoras, 
se implantó el Sistema de Control y Ges-
tión Centralizado de la Ronda del Litoral 
B-10 y de la Ronda de Dalt C-32 como 
complemento del ya existente desde el 

año 2003 para la Gestión de la Ronda de 
Dalt B-20. Este sistema, de nueva gene-
ración, permite un desarrollo versátil sin 
dependencia del creador inicial y permi-
tirá la migración del sistema antiguo en 
el momento que se considere oportuno. 

Operaciones de mejoras extraordinarias

Con la voluntad de mejorar las infra-
estructuras y teniendo en cuenta las 
posibilidades de financiación, el CCB 

ha realizado un esfuerzo para mejorar 
las condiciones de seguridad de la vía, 
llevando a cabo actuaciones que se 
han considerado necesarias, ya sea por 
requerimientos objetivos, o por actuali-
zaciones normativas, envejecimiento o 
mejoras funcionales, siempre de acuerdo 
con los titulares de las vías y teniendo 
en cuenta las necesidades de los diferen-
tes entes implicados en la gestión de las 
Rondas. 

OBRAS DE MEJORAS EXTRAORDINARIAS EJECUTADAS 2007-2010

AÑO OBRA COSTE PROYECTO COSTE OBRA

2007 Sustitución de barreras de seguridad en el Nudo de la Trinidad 20.880,00 € 1.092.256,86 € 

2007 Instalación de sistemas de protección para motociclistas  5.314,04 € 185.989,03 €

2008 Implantación de amortiguadores de impacto  7.833,77 € 420.152,43 €

2008 Fase 1. Adecuación e implantación de sistemas de contención metálicas 5.800,00 € 601.940,75 €

2009 Fase 1. Adecuación e implantación de sistemas de contención de hormigón   5.800,00 € 1.063.805,51 €

2008 Sistema de Control Centralizado de Pozos 347.715,46 €

2010 Pintado de Paramentos de cuatro túneles de la franja  
 costera de la Ronda del Litoral 3.712,00 € 635.391,24 €

2010 Acondicionamiento de iluminación de un tramo entre  
 los PK 11+500 y 13+000 a la Ronda de Dalt 16.704,00 € 345.169,69 €

ESTUDIOS/ INFORMES 2007-2010

ANY ESTUDIO / INFORME COSTE

2007 Estudio básico de los requerimientos de seguridad de los túneles  92.811,81 €

2008 Estudio de estado de estabilidad de los taludes de la Ronda de Dalt 18.212,00 €

2008 Estudio de drenaje, estanqueidad y medidas correctoras de los túneles de  
 Pla de Palau, Moll de la Fusta y Colom 38.280,00 €

2010 Asesoría geotécnica para el diagnóstico de filtraciones en diferentes tramos de la Ronda del Litoral  7.540,00 €

Coordinación

La coordinación entre los diferentes 
entes que participan en la gestión y ex-
plotación de las Rondas de Barcelona ha 
sido el eje para la ejecución de los traba-
jos. Los principales entes implicados en 
esta coordinación són:

Destacar la importancia que ha adqui-
rido en este período el Comité de Obras 
del Ayuntamiento de Barcelona como 
instancia que condiciona la ejecución de 
operaciones extraordinarias y fija los ca-
lendarios de realización de los trabajos.

En cuanto a los sistemas de control y 
comunicación compartidos con el Ayun-
tamiento de Barcelona –principalmente 
iluminación de túneles, ventiladores y 
armarios de auxilio-, destacar la gene-
ración de un listado de seguimiento de 
incidencias junto al Área de Movilidad 
del Ayuntamiento como titular de las 
comunicaciones. 

La seguridad y salud es uno de los as-
pectos más importantes en el momento 
de analizar la vialidad de los trabajos. 
En este sentido, las observaciones rea-
lizadas tanto por la Coordinación de Se-
guridad y Salud como por la Dirección 

Facultativa son parte imprescindible en 
la gestión del mantenimiento y queda 
constancia de las mismas en el informe 
mensual.

La reclamación patrimonial de los daños 
en las Rondas se continúa gestionando 
de manera coordinada con la Guardia 
Urbana de Barcelona y en cuerpo de los 
Mozos de Escuadra, a los que se les re-
quiere la documentación necesaria para 
la tramitación de los expedientes.
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Desarrollo económico

En cuanto al Mantenimiento Integral de 
las Rondas de Barcelona, los datos eco-
nómicos consolidadas para el período 
2007-2010 se detallan en el siguiente 
cuadro:

A partir de la liberalización del mercado 
eléctrico, desde el año 2009 se inicia el 
proceso para la contratación del sumi-
nistro de baja y de media tensión como 
parte importante del gasto de la gestión 
de las Rondas. Si bien es cierto que se 
está produciendo un ahorro económico 
en cuando al precio de la luz, también 
se ha de indicar que la puesta en marcha 
de nuevos procesos de facturación entre 
distribuidor y comercializador dificulta 
el seguimiento regular que se efectuará 
hasta la fecha de la liberalización.

Desarrollo general y previsión

En términos generales tanto la Contrata 
como la Dirección Facultativa han con-
seguido los objetivos previstos desde el 
punto de vista técnico y económico lo 
que ha permitido un aumento signifi-
cativo de operaciones de renovación y 
mejora respecto a periodos anteriores. 
A pesar de que la tendencia tendría que 
ser la misma e incluso superior, dada 
la antigüedad de la infraestructura, las 
medidas de austeridad y contención del 
gasto aplicadas en el sector público han 
provocado una disminución de las apor-
taciones asignadas por las administra-
ciones titulares, hecho que implica una 
disminución en las actividades preventi-
vas y de mejora para centrar la actividad 
en una correcta conservación de la vía.

reD CoMarCaL De  
CarriLeS Para BiCiCLeTa

antecedentes

Desde el 1998, el Consejo Comarcal del 
Barcelonés, junto a los ayuntamientos 
de la comarca, ha promovido y desarro-
llado estudios, proyectos y obras para la 
implantación de itinerarios permanentes 
para bicicletas en los municipios del ám-
bito comarcal. Uno de los objetivos más 
importantes para dar un nuevo impul-

so al uso de la bicicleta ha sido crear y 
consolidar una Red básica de carriles y 
caminos de bicicletas en Barcelona y en 
la resta del territorio comarcal.

Como elemento singular de esta Red 
cabe destacar el proyecto de un circui-
to, principalmente de carácter lúdico, 
denominado Ronda Verde, que discurre 
en el entorno de Barcelona y por otros 
municipios cercanos y que integra itine-
rarios ya existentes y otros nuevos. En el 
desarrollo de este proyecto el Consejo 
ha actuado impulsando o coordinando 
propuestas, a la vez que ha asumido la 
ejecución directa en algunos tramos.

El despliegue de la Ronda Verde, como 
proyecto plurianual  y complejo, ha su-
puesto una importante labor de coordi-
nación con otros entes implicados en el 
proyecto, como los Ayuntamientos, el 
Consorcio de Collserola o el Consorcio 
de la Serralada de Marina.

Hay que decir que en el desarrollo de la 
Ronda  Verde, el Ayuntamiento de Bar-
celona se ha hecho cargo de los sectores 
de Barcelona-Collserola y Barcelona-
Costa, mientras que el Consejo Comarcal 
se ha encargado de los sectores Besós y 
Llobregat, así como del seguimiento y 
coordinación del proyecto global.

Una parte importante de las actuaciones 
llevadas a cabo por el CCB en este pe-
riodo han sido financiadas por la Dipu-
tación de Barcelona, dentro de la línea 
de ayudas “Red Barcelona Municipios de 
Calidad”.

actuaciones

Para el periodo 2007-2011 el Conse-
jo Comarcal se plantea como objetivos 
prioritarios:

• Completar la Ronda Verde (www.barcelo-
nes.cat/ronda_verda), avanzando en el de-
sarrollo de proyectos y obras de tramos de 
los diferentes sectores y en la implanta-
ción de su señalización integral específica.

• Definir los ejes más importantes de la Red 
Básica de carriles de bicicleta del Barcelo-
nés, junto a los municipios, así como los 
planes y proyectos de carriles y caminos 
de bicicleta para completar y mejorar la 
red existente.

Se ha actuado primordialmente en iti-
nerarios de carácter supramunicipal, 
teniendo en cuenta las previsiones de 
los Planes Directores de Bicicletas de los 
Ayuntamientos de la comarca. Por sec-
tores, las actuaciones más importantes 
han sido:

En el  Barcelonés Norte,

• Se ha completado la conexión de la Ronda 
Verde entre Santa Coloma de Gramenet y 
Montcada i Reixac por el paseo de la ri-
bera del Besós con la ejecución del tramo 
comprendido entre Can Zam, Santa Colo-
ma de Gramenet, y Vallbona, en Barcelona, 
a la altura del futuro puente sobre el Besós 
por un importe de 333.000 €.

• Para mejorar los itinerarios mar-montaña 
se han llevado a cabo las obras de mejora 
del tramo de la Ronda Verde que discurre 
por el Torrent de la Font, en Badalona, por 
un importe de 57.400 €.

• Se ha elaborado el Plan Director de la Bi-
cicleta de Sant Adrià de Besós. Este do-
cumento es el instrumento básico para 
desarrollar y mejorar la red de itinerarios 
para bicicletas en el municipio y todas las 
actuaciones relacionadas con la movilidad 
en este medio.

• A demanda del Ayuntamiento de Sant 
Adrià de Besós, el Consejo Comarcal ha 
redactado los proyectos ejecutivos corres-
pondientes a las primeras fases de desa-
rrollo de la red de carriles bici propuesta 
en el Plan Director:

• Eje Rambla Olímpic – Eduard Maristany y 
el entorno de la estación de ferrocarril de 
Sant Adrià.

• Eje Carmen Amaya – Gran Via

• Señalización de la Red de carriles bici del 
municipio

Así mismo se han llevado a cabo las 
obras de señalización. 

En L’Hospitalet de Llobregat

• Para completar el itinerario de la Ronda 
Verde en el ámbito de L’Hospitalet, se han 
ejecutado las obras correspondientes al 
proyecto ejecutivo del tramo comprendi-
do entre la Rambla Just Oliveras y el tér-
mino municipal de Esplugues de Llobregat,  
resiguiendo el parque de Can Buxeres por 
la carretera de Esplugues. El coste ha sido 
de 280.000 €. 

• Se ha realizado el proyecto definitivo de la 
pasarela que une los parques de Can Clu-
set y el de Les Planes en l’Hospitalet por 
encima de la avenida de Isabel La Católica. 
Las obras han sido ejecutadas por el Ayun-
tamiento de L’Hospitalet.

• Para conseguir conectar la Ronda Verda 
con la zona deportiva de Cornellà y los iti-
nerarios fluviales, de la ribera del río Llo-
bregat, se ha realizado el proyecto ejecuti-
vo de carriles bici entre la Rambla Marina 
del Hospitalet y Cornellà por la Travessia 
Industrial y la carretera del Mig.
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Señalización de la Ronda Verde

Como actuación estratégica, una vez 
la Ronda Verde ha sido completada en 
una parte muy sustancial, se han tirado 
para adelante los trabajos de señaliza-
ción para dar identidad propia al circui-
to además de servir para informar a los 
usuarios sobre el itinerario y su entorno. 
Las principales actuaciones han sido:

• Proyecto y Obras de señalización de la 
Ronda Verde 1a Fase. Comprende el cir-
cuito del Barcelonés Norte, que discurre 
por sectores como el Frente Marítimo, el 
Parque Fluvial del Besós, el Parque de Eu-
ropa y la Serralada Marina.

• Proyecto de señalización de la Ronda Ver-
de 2a Fase. Está previsto desarrollar los 
trabajos de señalización correspondientes 
a esta fase durante el ejercicio de 2011.

• Así mismo, está previsto llevar a cabo a lo 
largo de todo el ejercicio de 2011 el pro-
yecto de mantenimiento de la señalización 
de la Ronda Verde y un Sistema de Infor-
mación Geográfica (SIG) con el inventario 
de todos los elementos como instrumento 
de apoyo para el seguimiento del mante-
nimiento de la infraestructura y de la se-
ñalización.

Definición de la red de carriles bici del 
Barcelonés  

Este estudio se ha realizado a requeri-
miento de la ATM (Autoridad del Trans-
porte Metropolitano) con el objetivo de 
definir una red básica ciclabe (actual y 
futura) que quede integrada en la red 
básica metropolitana y que sirva de base 
para el desarrollo urbanístico del Plan 
Territorial Metropolitano de Barcelona. 
En el documento se hace una descrip-
ción de la red propuesta y se presentan 
fichas donde se explican los tramos en 
los que actualmente no hay infraestruc-
tura existente ni planeada y se propone 
nueva infraestructura, tanto en los ejes 
regionales como en los comarcales. 

resumen de actuaciones

estudios

• Plan Director de la Bicicleta de Sant Adrià 
de Besós.

• Definición de la Red Básica de Carriles y 
Caminos de Bicicletas en el Barcelonés.

Proyectos

• Pasarela Isabel La Católica ( L’Hospitalet 
de Llobregat).

• Rambla Marina - Cornellà por Travessia 
Industrial (L’Hospitalet de Llobregat).

• Eje Eduard Maristany y entorno de la esta-
ción de Sant Adrià de Besòs.

• Eje Carmen Amaya-Gran Via (Sant Adrià 
de Besós)

• Señalización de la Red de carriles bici de 
Sant Adrià de Besós

• Proyecto Señalización Ronda Verde 1a 
Fase (Barcelonés Norte)

• Proyecto Señalización Ronda Verde 2ª Fase 
(2011)

• Proyecto de mantenimiento e inventario 
Ronda Verde (2011)

obras 

• Obras del tramo Can Zam- futuro puente 
sobre el Besós a Vallbona (Santa Coloma 
de Gramenet – Barcelona)

• Obras del tramo  Rambla Just Oliveras-
Término de Esplugues (L’Hospitalet de Llo-
bregat – Esplugues de Llobregat)

• Señalización Ronda Verde 1ª Fase 

• Señalización Ronda Verde 2ª Fase 

• Reparación de carril existente ejecutados 
por el CCB en el Torrent de la Font (Bada-
lona)

otros

• Sistema de Información Geográfica (SIG 
Ronda Verde).

• Folleto divulgativo i Guía.

(*) Cabe destacar que el Consejo Co-
marcal del Barcelonés es miembro de 
la Comisión Cívica de la Bicicleta y de 
los Peatones y participa en las reuniones 
plenarias y en las del Grupo de Infraes-
tructuras. Así mismo, ha participado en 
sesiones de trabajo para la elaboración 
del Pan Estratégico de la Bicicleta de 
Barcelona y del Plan Estratégico de la 
Bicicleta de Cataluña. 

ServiCioS  PerSoNaLeS Y 
eNSeñaNza

Desde el año 1998, el Consejo Comarcal 
del Barcelonés ejerce las competencias 
delegadas del Departamento de Educa-
ción de la Generalidad de Cataluña para 
la concesión de ayudas individuales de 
comedor (becas) y para la gestión del 
transporte escolar. El curso 2007/2008, 

se incorpora la gestión de acogida de 
alumnos de educación infantil que tie-
nen hermanos en educación primaria, 
como consecuencia de la implanta-
ción de la sexta hora lectiva. El curso 
2010/2011 se asume la competencia de 
la gestión del comedor de la Escuela Me-
diterránea de Sant Adrià de Besòs.

Estos servicios se desarrollan en los 
municipios de Badalona, Hospitalet de 
Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa 
Coloma de Gramenet

Becas de comedor

El Consejo Comarcal del Barcelonés adju-
dica las ayudas individuales de comedor a 
alumnos de P3 a 4º de ESO, escolarizados 
en centros públicos y concertados de los 
municipios arriba indicados. 

La ayuda cubre parcialmente el importe 
de comedor escolar y su finalidad es dar 
apoyo a familias que están en situacio-
nes  económicas o sociales desfavora-
bles para hacer efectivo el principio de 
igualdad en el ejercicio del derecho a la 
educación.

Igualmente se gestiona la adjudicación 
de las becas de comedor para alumnos 
escolarizados en centros de educación 
especial o en unidades de apoyo a la 
educación especial.

Cada curso escolar se aprueban las ba-
ses para la concesión de las ayudas de 
comedor y se publica la correspondiente 
convocatoria. Los centros escolares son 
los encargados de su difusión entre el 
alumnado y de transmitir las peticiones 
de las familias al Consejo Comarcal, que 
es el responsable de gestionar la adju-
dicación. Se han realizado dos grandes 
adjudicaciones, una en septiembre y 
otra en noviembre y el resto del curso se 
mantiene la concesión para los alumnos 
de nueva incorporación en situaciones 
desfavorables y para los que han sufrido 
un cambio de situación importante.

El curso 2010/2011 se ha otorgado 7.607 
ayudas, distribuidas en 160 escuelas de 
los municipios de Badalona, Santa Colo-
ma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs y 
Hospitalet de Llobregat.

Transporte escolar

El Consejo Comarcal  del Barcelonés 
presta servicio de transporte escolar co-
lectivo para alumnos con discapacidad 
motriz, psíquica y/o de personalidad, al-
gunos con movilidad reducida, que están 
escolarizados en centros de educación 
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especial, o en unidades de soporte en 
escuelas ordinarias (USEE), y que a pe-
sar de vivir en el mismo municipio donde 
está su  escuela,  el centro está  alejado 
de sus domicilios.

Desde el curso 2008/2009, se presta servi-
cio de transporte a los alumnos del centro 
escolar Márius Torres de L’Hospitalet de 
Llobregat, escolarizados lejos de la zona 
de residencia mientras duren las obras de 
construcción de una nueva escuela.

 Estas ayudas al transporte también ges-
tionan el transporte de los alumnos de 1º 
y 2º de ESO de los institutos Torrent de 
les Bruixes i la Bastida de Santa Coloma 
de Gramenet. Dos centros de educación 
secundaria que están alejados del núcleo 
urbano. El coste de este servicio se fi-
nancia al 50% entre el Ayuntamiento y 
el Consejo Comarcal.

El transporte escolar se adjudica me-
diante concurso público a empresas del 
sector.

Durante el curso 2010/2011 se trans-
portan 680 alumnos, distribuidos de la 
siguiente manera:

L’Hospitalet de Llobregat

Escuela de educación especial Estel-Can 
Bori: 86 almnos, 3 rutas

Escuela de educación especial Escorça: 
23 alumnos, 3 rutas

USEE escuela Ausiàs March: 15 alumnos, 
1 ruta

USEE escuela Sant Jaume de la FEP/ es-
cuela Joan XXIII: 7 alumnos, 1 ruta

Escuela Màrius Torres: 275 alumnos, 5 
vehículos

Santa Coloma de Gramenet

Escuela de educación especial Josep Sol: 
102 alumnos, 6 rutas

Institutos Torrent de les Bruixes i La Bas-
tida: 160 alumnos

Sant adrià de Besòs

USEE escuela Pompeu Fabra: 8 alumnos, 
1 ruta

Instituto Manuel Vázquez Montalbán: 1 
alumno

Badalona

Instituto Júlia Minguell: 2 alumnos

USEE Progrés: 1 alumno

Por otro lado, se asignan ayudas indivi-
duales de desplazamiento a alumnos con 
necesidades educativas especiales que 
no se pueden incluir en ninguna de las 
rutas establecidas de transporte colecti-
vo, o que no tienen suficiente autono-
mía personal para utilizar el transporte 
público. 

Servicio de acogida de la sexta hora

Desde la implantación de la sexta hora 
lectiva, a los alumnos de Primaria de las 
escuelas públicas, los centros escolares 
disponen de un servicio de acogida gra-
tuito para las familias que tienen hijos 
en la etapa infantil y no son usuarios del 
servicio de comedor.

A partir del curso 2007/2008 el Conse-
jo Comarcal asumió la contratación de 
monitores para atender el servicio de 
acogida durante una hora diaria.

Durante el curso 2010/2011 el número 
de alumnos que utilizan este servicio es 
de 2.160 y se han necesitado unos 150 
monitores.

Gestión de comedor de la esuela Me-
diterránia de Sant adrià de Besòs

El curso 2010/2011 se ha asumido la 
gestión del comedor de la escuela Medi-
terránia de Sant Adrià de Besòs.

Desde el año 1995 hasta el año 2010, 
diferentes administraciones públicas ha-
bían gestionado este comedor de forma 
compartida. A partir de este curso el De-
partamento de Educación ha delegado 
la competencia al Consejo Comarcal del 
Barcelonés, con la voluntad de unificar y 
racionalizar su funcionamiento. El Con-
sejo ha definido un modelo de gestión 
integral y ha seleccionado una empresa 
del sector para ejecutarlo.

La previsión máxima diaria de usuarios 
de comedor es de 300 alumnos.

Juventud y vivienda

La Oficina de Juventud y Vivienda se 
crea el año 1998 mediante la firma de 
un convenio firmado con la Secretaria 
de Juventud. En este convenio la Gene-
ralidad de Cataluña delegaba al Consejo 
Comarcal del Barcelonés una serie de 
competencias, como son la de gestionar 
el seguimiento y la inspección de las ins-
talaciones juveniles y de las actividades 
de verano para menores de 16 años.

Las dos grandes líneas de actuación que 
desarrolla la Oficina y que se suman a 
las que se derivan del desarrollo de las  
competencias delegadas son:

1.Potenciar y coordinar las políticas de 
Juventud del Barcelonés.

2.Equilibrar territorialmente los recursos 
y servicios que se ofrecen especialmente 
desde los ayuntamientos de la comarca.

La aprobación del Plan Nacional de 
Juventud, supuso que el Consejo se 
convirtiera en el eje de confluencia y 
coordinación de los diferentes agentes 
implicados en las políticas de juventud 
de la comarca.

La labor de la oficina está estructura-
da en cuatro ámbitos:

1. Soporte a las políticas impulsadas 
desde los ayuntamientos y a la crea-
ción y mejora de los equipamientos 
juveniles.

La Oficina de Servicios a la Juventud y 
Vivienda desarrolla, por encargo de los 
diferentes ayuntamientos, tareas de apo-
yo a la elaboración de estudios, facilita 
el trabajo en red entre los municipios y 
colabora con los diferentes ayuntamien-
tos en la redacción y desarrollo de sus 
respectivos planes locales de juventud.
Durante este cuadrienio se han realizado 
una serie de actuaciones y estudios en 
el marco de la transición escuela-trabajo 
con el objetivo de analizar la situación 
actual y hacer una diagnosis que sirva 
para la creación de una línea de trabajo 
nueva que se consolidará en el próximo 
mandato de apoyo a los programas de 
Transición Escuela Trabajo que se desa-
rrollen en la comarca. 

Este mandato también se ha creado una 
línea de ayudas económicas para la mejo-
ra de los equipamientos juveniles, ayudas 
destinadas a la dotación de material in-
formático y para obras de rehabilitación.

En el período 2007-2011 se han desti-
nado 178.206,39 € para las actuaciones 
mencionadas.

2. La creación de servicios comarca-
les de apoyo a los ayuntamientos que  
facilitan y fomentan la emancipación 
de los jóvenes.

El acceso a la vivienda, la formación y la 
ocupación son factores importantes para 
los jóvenes del Barcelonés.  Hacer fren-
te a las dificultades que plantean estas 
cuestiones para la emancipación de los 
jóvenes de la comarca y procurar que 
todos tengan las mismas oportunidades 
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ha sido la mayor preocupación durante 
este mandato 2007-2011 para la Oficina 
de Servicios a la Juventud y la Vivienda.

Durante el último mandato se han in-
troducido mejoras de gestión, como por 
ejemplo, el trabajo por objetivos, y la 
aplicación de un proceso de evaluación 
constante para detectar nuevas deman-
das y necesidades de los jóvenes usua-
rios. Además, todos nuestros servicios 
trabajan bajo un entorno digital y una 
intranet de gestión que facilita el trabajo 
y la atención a los usuarios. 

A continuación adjuntamos un resumen 
con el número global de jóvenes benefi-
ciarios que han hecho uso de los servi-
cios jóvenes comarcales:  (ver pagina 46)

2.1. red de Bolsas Jóvenes de vivienda 
del Barcelonés, impulsadas y coordina-
das por el Consejo Comarcal del Bar-
celonés y los municipios de Badalona, 
Hospitalet de Llobregat, Sant adrià de 
Besòs y Santa Coloma de Gramenet.

http://www.barcelonesjove.net/bjh

Las Bolsas Jóvenes de Vivienda desarro-
llan tareas de mediación y de captación 
de viviendas de alquiler dentro del mer-
cado privado para conciliar la oferta con 
la demanda de vivienda de alquiler por 
parte de los jóvenes.

Como elemento de apoyo  para dar más 
coberturas a los propietarios que al-
quilaban su piso a través de las Bolsas 
Jóvenes de Vivienda, este cuadrienio se 
ha creado el Fondo Joven de Garantías 
al alquiler que asegura el cobro de cual-
quier impago durante la vigencia del 
contrato de alquiler.

En el tiempo que ha estado funcionando 
la Bolsa se ha alojado a cerca de 4.100 
jóvenes y se han firmado casi 2.100 con-
tratos de alquiler. Desde la Asesoría jurí-
dica sobre vivienda también se han re-
suelto más de 4.486 consultas jurídicas 
de jóvenes y se han tramitado más de 
18.078 ayudas al alquiler para  jóvenes 
desde la creación de la red en el 2003.

Además de la gestión de las Bolsas el 
Consejo impulsa otras acciones rela-
cionadas con la vivienda y los jóvenes, 
como la bolsa de pisos para compartir, 
servicio gestionado a través de la web 
www.compartir-habitatge.net guias 
informativas especializadas , o la men-
cionada asesoría jurídica en materia de 
vivienda.

2.2 CIREJ. Centro de Información y Re-
cursos para la Emancipación Juvenil

http://www.barcelonesjove.net/cirej

El CIREJ es un Centro Integral de orien-
tación i asesoramiento a los jóvenes en 
materia de ocupación, formación, movi-
lidad europea y vivienda. Desde el año 
2009 también se ha creado la Bolsa de 
Ofertas de Trabajo que ofrece recursos a 
los jóvenes para su inserción laboral. Se 
programan también acciones de alfabe-
tización digital y de aplicación de talle-
res en formato multimedia.

La sede central está ubicada en el muni-
cipio de Badalona y está descentralizada 
en la Red de Puntos de Información para 
la emancipación de tot el territorio del 
Barcelonés Norte y L’Hospitalet.

2.3. Centro Europa Joven

http://www.barcelonesjove.net/europa

El Centro Europa Joven es un centro 
de orientación juvenil para promover 
la movilidad de los jóvenes a través de 
diferentes programas europeos. La sede 
central está ubicada en el municipio de 
Santa Coloma de Gramenet y presta ser-
vicio al ámbito comarcal. El Centro Euro-
pa Jove empezó a funcionar en octubre 
del año  2004.

Desde sus inicios ha realizado más de 
100 talleres para jóvenes, ha resuelto las 
consultas de unos 400 jóvenes  y de unas 
150 entidades juveniles del territorio.

Durante estos años de funcionamien-
to y gracias al Centro Europa Joven se 
han conseguido cerca de 400.000 € de 
la Unión Europea para proyectos y en-
tidades juveniles del territorio comarcal.

3. Creación de planes de formación 
para profesionales, elaboración de 
publicaciones, de espacios de infor-
mación y comunicación para y con los 
jóvenes.

Esta línea de trabajo trata de realizar actua-
ciones dirigidas a potenciar la igualdad de 
oportunidades en el acceso de la población 
joven al conjunto de servicios juveniles que 
se ofrecen desde el territorio comarcal. 

Dentro de este conjunto de acciones hay 
que destacar el Portal de Jóvenes del Bar-
celonés http://www.barcelonesjove.net/ con 
una media mensual de más de un millón 
de hits. Es interesante señalar que más de 
50.000 jóvenes reciben un Boletín infor-
mativo por correo electrónico. Durante este 
mandato se ha desarrollado mucho trabajo 
para acercar, a través de las redes sociales, 
los servicios juveniles a los jóvenes.

En este período se han potenciado los 
canales de comunicación aplicando y 
creando actuaciones en formato multi-
media (videos) y mejorando de forma in-
tegral la Web y los aplicativos de trabajo. 

También se ha consolidado el plan de 
formación de técnicos de juventud, edu-
cadores y dinamizadores juveniles, dan-
do respuesta a las demandas formativas 
expresadas por los propios profesionales.

4. Las instalaciones juveniles de la co-
marca

Antecedentes

El día 1 de julio de 1998 el Consejo Comar-
cal del Barcelonés firmó con la Secretaria 
General de Juventud de la Generalidad el 
convenio de delegación de competencias 
en materia de instalaciones juveniles, en el 
marco del Decreto 187/1993 (Decreto de 
delegación de competencias en materia de 
instalaciones de juventud, de la Generali-
dad a las comarcas).

Las instalaciones de juventud pueden 
ser: albergues de juventud, casas de 
colonias, granjas escuelas, aulas de la 
naturaleza o campamentos juveniles. 
Hasta la fecha, seguramente debido a las 
características de la comarca del Barce-
lonés, todas las instalaciones tramitadas 
se corresponden a autorizaciones y ins-
pecciones de albergues de juventud.

Tareas que realiza el Consell Comarcal 
en relación a las instalaciones juveniles

Asumir las competencias delegadas por 
parte de la Generalidad de Cataluña ha su-
puesto para el Consejo Comarcal del Barce-
lonés la realización de las siguientes tareas: 

Redacción de informes previos vinculantes

Previo al otorgamiento de la autorización 
de funcionamiento se puede obtener del 
Consejo Comarcal la conformidad a la do-
cumentación presentada de acuerdo con 
el cumplimiento de la legislación vigente 
en materia de instalaciones de juventud 
(Ley 38/1991 de 30 de diciembre y Decre-
to 140/2003 de 14 de octubre), mediante 
la solicitud del informe previo. Esta legis-
lación regula las características físicas de 
las instalaciones juveniles, las autoriza-
ciones y inspecciones, el ejercicio de las 
competencias y el régimen sancionador.

El informe previo se emite sobre el pro-
yecto de una instalación juvenil con la 
intención de abrir una instalación nueva,  
de reformar una instalación que ya está 
en funcionamiento o  de modificar el nú-
mero de plazas de una instalación que ya 
ha sido autorizada.
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Otorgamiento de autorizaciones de fun-
cionamiento

El 8 de noviembre de 2010 entró en vi-
gor la modificación de la Ley 38/1991 de 
instalaciones juveniles. Desde entonces,  
para obtener la autorización de funcio-
namiento, sólo hacia falta que el titular 
presentara, en modelos oficiales, una co-
municación previa de puesta en funcio-
namiento y una declaración responsable 
conforme se cumplen todas las obliga-
ciones que se le atribuyen y que dispone 
de la correspondiente licencia ambiental 
entre otros documentos obligatorios.

Inspecciones periódicas perceptivas bi-
anuales

Inspecciones perceptivas en instalaciones 
autorizadas que es necesario realizar cada 
dos años, con el correspondiente informe 
técnico. Estas inspecciones se comunican 
a la Secretaria General de Juventud o Di-
rección General de Juventud.

Inspecciones especiales

Se realizan de oficio, por requerimiento 
de otro organismo, motivadas por al-
guna denuncia o queja de un usuario o 
cuando hay indicios de alguna irregula-
ridad o incumplimiento de la normativa, 
como puede ser un informe sanitario 
desfavorable. Estas inspecciones pueden 
derivar en la apertura de expedientes 
sancionadores.

Tareas de asesoramiento a particulares

Además de las gestiones antes mencio-
nadas, la Oficina de Servicios Técnicos 
ha  atendido en reuniones de asesora-
miento tanto a titulares y técnicos de 
albergues autorizados o en trámite de 
autorización, como a particulares que se 
han presentado demandando informa-
ción sobre requisitos o procedimientos a 
seguir para abrir un albergue de juven-
tud en la comarca. También se ha aseso-
rado sobre la adaptación de algún local a 
la normativa vigente sobre instalaciones 
juveniles.

Tareas realizadas en el período  
2007-2011

En el período 2007-2011, los servicios 
técnicos han efectuado los informes, 
inspecciones y otras gestiones con los 
albergues de juventud.

-101 informes técnicos.

-53 inspecciones preceptivas.

-27 inspecciones especiales de oficio.

(gráfico página 50)

Durante este período se han autorizado 
16 nuevos albergues de juventud has-
ta llegar a un total de 31 instalaciones 
autorizadas con 3.278 plazas de alber-
guista.

(gráfico página 51)

A fecha 20 de enero de 2011, se en-
cuentran abiertos 62 expedientes de los 
cuales 31 corresponden a instalaciones 
autorizadas y los 31 restantes se en-
cuentran en proceso de autorización.

Hay que destacar que se ha mantenido 
el importante aumento de nuevas soli-
citudes ya iniciado el año 2004, con un 
momento punta que fue el 2009 con 10 
nuevas solicitudes. El año 2010 se ha 
hecho un gran esfuerzo y se han podido 
autorizar 8 instalaciones. Este cuadrie-
nio se ha aprobado 16 de las 31 instala-
ciones autorizadas en la comarca desde 
el año 1998. Aún así quedan 31 instala-
ciones en trámite de autorización y no se 
prevé que el número de solicitudes vaya 
a la baja.

(gráfico página 51)

Actualmente hay 31 albergues autoriza-
dos que suman un total de 3.278 plazas.

(gráfico página 51)

ofiCiNa De oCuPaCióN Y 
ProMoCióN SoCiaL

La Oficina de Ocupación y Promoción 
Social desarrolla su actividad en el cam-
po de las políticas activas de ocupación 
y en proyectos de dinamización social y 
económica en cooperación con los ayun-
tamientos.

En el campo de la ocupación y el desa-
rrollo económico local la herramienta 
principal es el Pacto por la Ocupación 

y el Desarrollo del Barcelonés Norte. En 
este marco concertado de actuación se 
ha acordado la estrategia de desarrollo 
del territorio y los programas operativos 
2007-2013, que establecen las líneas de 
actuación y las acciones a desarrollar. En 
el plan operativo anualmente se deciden 
las acciones a presentar a las diferentes 
convocatorias de subvenciones, que se 
gestionan individual o conjuntamen-
te por las entidades que forman parte.  
Como dispositivo de apoyo en el desa-
rrollo de la Ley de Dependencia, en el 
año 2008 se pone en marcha el Centro 
de Iniciativas del Barcelonés en el Ámbi-
to de la Dependencia (CIDAB).

Pacto para la ocupación y el desarrollo 
del Barcelonés Norte

> www.barcelones.cat/pacte

La Oficina de Ocupación y Promoción 
social del Consejo Comarcal ha dirigido y 
coordinado el Pacto, firmado en el 2001, 
y renovado en el 2008. El Pacto territo-
rial constituye el instrumento principal de 
concertación territorial entre los agentes 
locales, sociales y económicos del terri-
torio. Participan los ayuntamientos de 
Badalona, Santa Coloma de Gramenet 
y Sant Adrià de Besós y sus entidades 
de promoción económica y ocupación 
(IMPO, REBASA y GRAMEIMPULS), las or-
ganizaciones empresariales –Federación 
Empresarial de Badalona (FEB), Agrupa-
ción del Comercio y la Industria de Santa 
Coloma de Gramenet (ACI), y PIMEC- y 
los sindicatos UGT de Cataluña y la Unió 
Sindical de CCOO del Barcelonés.

La crisis económica ha sido determi-
nante en la orientación de una buena 
parte de la actividad de la Oficina, en 
un marco organizativo de las políticas 
de ocupación que no ha permitido una 
respuesta integral adaptada y flexible 
respecto a las necesidades del territorio; 
la descentralización que prevé la Ley del 
Servicio de Ocupación de Cataluña, con 
la participación de los entes locales, no 
se ha concretado; ni se han desarrollado 
los Consorcios de Gestión de políticas 
activas promovidos el anterior mandato, 
ni cualquier otra fórmula como los Con-
tratos programa.

En el marco organizativo del Pacto, el 
Comité Ejecutivo ha aprobado las direc-
trices de actuación que el Comité Técni-
co ha desarrollado a través de programas 
y acciones que concretan los Programas 
operativos aprobados y atendiendo a las 
prioridades derivadas de la crisis econó-
mica, intentando aprovechas coheren-
temente los recursos aportados por el 
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Departamento de Trabajo y la Diputación de Barcelona.

En el período 2007-2010 el Pacto ha captado subvenciones de la Diputación de Bar-
celona y el Departamento de Trabajo por valor de 4.683.915,34 euros, sin incluir los 
planes de ocupación, lo que representa una media anual de 1.170.978 euros, y que 
han permitido atender 36.556 personas.  

SUBVENCIONES OTORGADAS

 2007 2008 2009 2010 TOTAL

DIBA 539.314,60 577.748,64 608.538,10 601.727,40 2.327.328,74

SOC 952.791,62 931.904,00 88.654,70 383.236,28 2.356.586,60

TOTAL 1.492.106,22 1.509.652,64 697.192,80 1.070.423,88 4.683.915,34

Estos recursos económicos, junto a las 
aportaciones de las entidades, se han 
dedicado al desarrollo de acciones y 
proyectos para la ocupación (informa-
ción, orientación laboral, intermediación 
y apoyo a la inserción, dispositivos de 
apoyo a colectivos específicos, etc.), pro-
yectos de dinamización y apoyo al tejido 
empresarial, así como a la realización e 
estudios y otras acciones territoriales de 
carácter estratégico.

El Consejo Comarcal ha llevado a cabo 
la gestión directa de algunas acciones, 
así como la dirección y la coordinación 
de actuaciones y proyectos conjuntos 
incluidos en la programación, que en de-
terminados casos han requerido la for-
malización de convenios de colaboración 
con las entidades participantes.

Entre los proyectos gestionados en el 
marco del Pacto destacan los siguientes:

• El Centro de Información y Recursos para 
la Emancipación Juvenil (CIREJ), gestio-
nado conjuntamente con la Oficina de 
Juventud del CCB.

• El Observatorio del mercado de trabajo. 

• El Silex – Apoyo a la integración laboral en 
red, para la atención de diversos colectivos 
con especiales dificultades y el desarrollo 
de metodologías en red. Proyecto innova-
dor subvencionado dentro de la convoca-
toria de programas innovadoras financia-
dos por el Fondo Social Europeo (FSE), en 
la que participaron las entidades del Pacto 
y la Fundación Formación y Trabajo (FiT).

• Dispositivo para la cooperación entre 
empresas y agentes de la formación y la 
ocupación, gestionado con las entidades 
locales y los agentes sociales.

• La  Aplicación del sistema de evaluación 
de las políticas activas de ocupación en el 
Barcelonés Norte, gestionado con las en-
tidades municipales y con la colaboración 
del Servicio de Ocupación de Cataluña 
(SOC).

• El estudio Polígonos de actividad del Besós.

• El proyecto de dinamización territorial in-
tegrado por acciones de apoyo a los servi-
cios locales de ocupación o el Proyecto de 
Acciones integradas en el Pacto territorial.

• El proyecto ILOQUID – Iniciativas locales 
de ocupación para la calidad y la dinami-
zación del sector de servicios a las perso-
nas, gestionado con los ayuntamientos de 
Badalona, Santa Coloma de Gramenet y 
Sant Adrià de Besós.

Así mismo, desde el Consejo se ha im-
pulsado una tarea de coordinación y 
de colaboración en el desarrollo de los 
planes extraordinarios de ocupación del 
año 2010.

Planes extraordinarios de ocupació lo-
cal (PeoL’s)

La Consejería de Trabajo de la Genera-
lidad de Cataluña pone en marcha los 
planes extraordinarios de ocupación, 
que tenía como novedad la exigencia 
de proyectos en actividades de futuro, la 
exigencia de un mínimo de 60 horas de 
formación por persona y la cooperación 
de los consejos comarcales. El Consejo 
y los ayuntamientos establecieron una 
comisión para organizar la propuesta del 
territorio y preparar la convocatoria. El 
resultado ha sido la realización de cinco 
planes de ocupación con convenio con 
Grameimpuls y el IMPO en el campo de 
la movilidad, la eficacia energética y la 
rehabilitación de espacios públicos, con 
una subvención del SOC de 580.162 euros 
para la contratación durante 6 meses de 
88 personas en paro. De forma directa se 
han gestionado 3 planes con la Oficina de 
Juventud y uno con Servicios Técnicos y 
UTE Rondas, para contratar 8 personas 
con una subvención de 50.675 euros. Para 
la realización de la formación transversal 
y que profesionaliza a las personas,  96 
personas contratadas se contó con una 
subvención de 48.000 euros.

el observatorio de mercado de trabajo

> www.barcelones.cat/pacte/docments/
observatori.asp

El Observatorio de mercado de trabajo y 
desarrollo local se crea en el año 1999, 
en el marco del Pacto territorial, con un 
triple objetivo. En primer lugar, el de 
mejorar el conocimiento de la realidad 
social, económica, territorial y ambiental 
de los municipios de la zona norte de la 
comarca del Barcelonés (Badalona, Sant 
Adrià de Besós y Santa Coloma de Gra-
menet). En segundo término, el de dispo-
ner de datos objetivos sobre la evolución 
de la actividad económica y el mercado 
de trabajo en el mismo ámbito y, final-
mente, para optimizar los recursos e ins-
trumentos de análisis del territorio ela-
borando productos de ámbito comarcal 
que enriquecen sus resultados gracias a 
la posibilidad de establecer comparacio-
nes entre diferentes ámbitos.

El Observatorio elabora un informe tri-
mestral, un informe socioeconómico 
anual,  organiza seminarios de carácter 
técnico, analiza los indicadores para la 
evaluación de las políticas activas de 
ocupación llevadas a cabo en el terri-
torio a corto plazo e impulsa y dirige 
estudios sectoriales y/o territoriales es-
pecíficos. A partir de junio de 2008 se 
incorpora la realización de un nuevo 
informe de carácter mensual sobre la 
evolución del paro. Desde el año 2008 
se ha iniciado de manera sistemática, en 
colaboración con el SOC, una experien-
cia de evaluación de las políticas activas 
de ocupación en el Barcelonés Norte. 
http://www.barcelones.cat/pacte/docu-
ments/observatori.asp

En el período 2007-2010 se han coordi-
nado los estudios de actualización sobre 
la inmigración y la actividad económica 
y de evaluación de políticas activas y “Po-
lígonos de actividad del Besós: realidad 
actual y estratégicas de transformación”. 
Los seminarios y jornadas organizados 
han sido: “La formación continua, una he-
rramienta de competitividad” en el mar-
co de la acción Dispositivo de detección 
y adecuación de los recursos humanos a 
las necesidades del tejido productivo. Y 
“Crisis económica y mercado de trabajo” 
y “¿Cómo salir de la crisis? Mercado de 
trabajo y modelo productivo.” 

Cuadernos socioeconómicos del Bar-
celonés

Se ha continuado con la publicación de 
“Cuadernos socioeconómicos del Barce-
lonés”, que tiene como objetivo editorial 



Marina de Badalona

memòria 2007/2011 Consell Comarcal del Barcelonès

171

M
em

oria 2007-2011 / Consejo Com
arcal del Barcelonés / Castellano

Marina de Badalona

poner al alcance de un público más am-
plio los estudios e informes de carácter 
socioeconómico realizados por encargo 
del CCB.

En este período se han publicado un to-
tal de siete números, incluyendo la pu-
blicación en formato digital de los dos 
primeros “Actualización del diagnóstico 
estratégico del Barcelonés Norte 2007-
2013” y el “Plan Operativo de Trabajo del 
Pacto Territorial para la Promoción Eco-
nómica y la Ocupación del Barcelonés 
Norte 2007-2013.” Los otros números 
han sido “La escolaridad en el Barcelonés 
Norte”, “Cuatro estudios sobre la Serra 
d’en Mena”, “Evolución de la actividad 
económica en el Barcelonés Norte 2005-
2008”, “La inmigración en el Barcelonés 
Norte 2006-2009. Impacto en el merca-
do de trabajo” y “El sector de la atención 
a las personas en el Barcelonés Norte”.

Iniciativas locales de ocupación para la 
calidad y la dinamización del sector de 
servicios a las personas (ILOQUID)

El Consejo Comarcal ejecuta las accio-
nes de dinamización y vertebración del 
proyecto ILOQUID (Iniciativas locales de 
ocupación para la calidad y la dinami-
zación del sector de servicios a las per-
sonas), impulsado por la Diputación de 
Barcelona, con financiación del Fondo 
Social Europeo y la propia Diputación, 
iniciativa que le hizo disponer de una 
subvención de 81.935 euros. 

En colaboración con la consultora 
D’Aleph y los ayuntamientos de Badalo-
na, Santa Coloma de Gramenet y Sant 
Adrià de Besòs se elaboró un mapa de 
recursos con los establecimientos y la 
oferta del Barcelonés Norte referida a 
infancia y adolescencia, personas con 
discapacidad, con enfermedades men-
tales, personas mayores y servicios de 
promoción de la autonomía personal y 
a partir de aquí se estableció el diagnós-
tico de las necesidades en el territorio y 
el Plan estratégico y el Plan Operativo de 
Trabajo en el Barcelonés Norte.

Los objetivos del ILOQUID son impulsar 
la planificación en el territorio y contri-
buir a su articulación social y territorial, 
mejorar la ocupabilidad de las perso-
nas beneficiarias, favorecer la creación 
y consolidación de la ocupación en el 
sector y fomentar, a la  vez que pro-
mocionar, los servicios profesionales de 
calidad.

el Centro de iniciativas del Barcelonés 
en el Ámbito de la Dependencia (CiBaD)

>  http://cibad.es

El Centro de Iniciativas del Barcelonés 
en el Ámbito de la Dependencia se cons-
tituye en el 2008 a iniciativa del Con-
sejo Comarcal y los Ayuntamientos de 
l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma 
de Gramenet y Sant Adrià de Besós, con 
el objetivo de colaborar en el desarrollo 
de la Ley de Dependencia.

Con el apoyo técnico de CHC Consulto-
ria y Gestión y, posteriormente de Activa 
Prospect, se ha organizado el dispositivo 
y puesta en marcha de las tareas de ase-
soramientos, información y análisis para 
la planificación estratégica de los recur-
sos y servicios de los municipios.  

Las actividades desarrolladas se han cen-
trado en la edición del Boletín del CIDAB, 
la organización de seminarios y jornadas 
y la elaboración de monografías, así como  
la construcción de un sistema de indica-
dores de la dependencia de los municipios 
de la comarca, gracias a la colaboración 
en materia estadística del PRODEP, a par-
tir del convenio suscrito con la dirección 
del ICASS el mes de abril de 2010.

Desde el 2008 se han celebrado cuatro 
jornadas y seminarios, que han tratado 
los siguientes temas: “Planificación de 
los nuevos servicios sociales municipa-
les”, “El sistema de atención a la depen-
dencia: retos de futuro. La prescripción 
y provisión de servicios y la garantía de 
su calidad”, “Los retos del Servicio de 
Atención Domiciliaria SAD: innovación 
tecnológica ante nuevas demandas” y 
“Atención a los dependientes moderados 
y políticas de envejecimiento activo”.

Se han publicado tres boletines que han 
tratado, entre otros, los temas “El mundo 
del cuidado informal: el rol de la mujer”, 
“Empresas y negocios alrededor de la 
dependencia”, “La financiación de la de-
pendencia: diseño, demanda y copago” 
y el “Despliegue del SAAD en Cataluña 
y los municipios del Barcelonés 2007-
2010”.

Se han elaborado tres monografias “Los 
requisitos y exigencias de los servicios 
sociales y la dependencia en Cataluña”, 
CHC. “El tratamiento de la Atención Do-
miciliaria; el caso de los municipios del 
Barcelonés”, CHC. “El envejecimiento 
activo”, CHC y Activa Prospect.

El CIBAD dispone de un entorno virtual 
colaboracionista, http://cibad.es/, abier-
to al público. Dispone de mensajería, 
agenda, foro, materiales documentales, 
noticias, cambios legislativos... Mediante 
esta herramienta los miembros del Cen-
tro pueden publicar y transmitir conoci-

miento y trabajar en colaboración.

> cibad.es

ofiCiNa De TraNSforMa-
CióN urBaNa

apoyo a más barrios con un abanico 
más amplio de actuaciones

La Oficina de Transformación Urbana 
(OTU) viene dando apoyo desde el año 
2005 a los procesos de regeneración 
de barrios impulsados desde los ayun-
tamientos de Badalona, L’Hospitalet de 
Llobregat, Sant Adrià de Besós y Santa 
Coloma de Gramenet.

Durante el anterior mandato centró su 
actividad en apoyar el proyecto Serra 
d’en Mena, impulsado por los ayunta-
mientos de Badalona y Santa Coloma de 
Gramenet, participando en la propia de-
finición del proyecto, la coordinación y 
seguimiento del programa, y el inicio de 
la ejecución de las obras de urbanización 
de la 1a fase de la calle de la Circumval.lació, a 
través de la sociedad comarcal REGESA.

Una de las líneas estratégicas que guía el 
mandato 2007-2011 del Consejo Comar-
cal, establecida en el programa de gobier-
no y reiterada en el discurso de toma de 
posesión de su Presidente, apostaba por 
continuar interviniendo en la promoción 
y la renovación de los barrios fronteri-
zos, incidiendo en su desarrollo social y 
en la reforma urbana de los barrios de la 
comarca, con políticas y actuaciones in-
tegrales, que desarrollen una acción co-
ordinada que incluya no sólo actuaciones 
urbanísticas, sino que también lo haga en 
acciones de promoción de la vivienda pú-
blica, servicios básicos a la persona y de 
promoción económica.

En conjunto ha implicado que los ejes 
de la tarea desarrollada desde la Oficina 
de Transformación Urbana durante este 
mandato haya sido básicamente dos. Por 
un lado, además de desarrollar, coordinar 
y concluir el Proyecto de Intervención 
Integral de los Siete Barrios Fronterizos 
de la Serra d’en Mena, se ha ampliado el 
apoyo comarcal a más planes integrales 
de mejora de barrios. En este sentido se 
ha conseguido firmar nuevos convenios 
de colaboración con los ayuntamientos 
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de Badalona, L’Hospitalet de Llobregat 
y Sant Adrià de Besós para dar apoyo 
a otros planes de barrios. Y, en segundo 
lugar, ofrecer y ejecutar nuevas actua-
ciones más allá de las meramente urba-
nísticas, especialmente y como veremos 
más adelante, centradas en el ámbito de 
la convivencia.

Se podría añadir, también, que a lo largo 
del año 2009 se ha diseñado una estra-
tegia conjunta con los operadores mu-
nicipales y comarcal de aparcamientos 
para dar apoyo al desarrollo de una red 
de carga para vehículos eléctricos.

observatorio de barrios y territorio

Desde la Oficina se han ejecutado es-
tudios demográficos y socioeconómi-
cos que han ayudado a disponer de 
datos básicos a tener en cuenta para 
orientar las políticas públicas. Se trata 
de los trabajos:

• Informe sobre la situación en los barrios 
de la Serra d’en Mena.

• Informe sobre la situación en los  barrios 
de Badalona Sur y Sant Adrià Norte.

Productos de comunicación

> www.barcelones.cat/serramena

Entre los servicios prestados desde la 
Oficina destacar los de comunicación y 
relación con los medios de comunica-
ción relacionados, especialmente, con el 
Proyecto de Intervención Integral de los 
Siete Barrios Fronterizos de la Serra d’en 
Mena. Además de crear una imagen de 
marca que identificara las actuaciones, 
teniendo en cuanta que se desarrollan 
en territorios de un fuerte potencial 
como Badalona y Santa Coloma de Gra-
menet, se ha diseñado un portal web 
para el proyecto. También se ha editado 
una revista, con una tirada de 12.000 
ejemplares y ocho números. En cuanto al 
proyecto del Programa de Barrios com-
partido entre Badalona Sur y Sant Adrià 
Norte, también se ha impulsado la crea-
ción de un portal web.

ele eje estratégico de la convivencia

La convivencia ya no es un tema secun-
dario de la gestión municipal, sino que se 
ha convertido en un asunto central de la 
vida ciudadana y es un eje estratégico de 
las políticas públicas de los ayuntamientos. 
El Consejo Comarcal del Barcelonés, cons-
ciente de este interés, ha dado apoyo a 
través de la Oficina de Transformación Ur-
bana a diversas iniciativas para mejorar la 
convivencia en los barrios de la Serra d’en 
Mena, Badalona Sur y Sant Adrià Norte.

En este sentido, destacar que en el 2008 
se realiza un informe sobre la Situación 
y perspectiva de las acciones de  convi-
vencia ciudadana en los barrios de la 
Serra Mena (“El elogio de la palabra”). 
El documento analiza en primer lugar la 
situación en la primavera del 2008 don-
de encontramos un entorno menos tenso 
que el año 2005, cuando empieza el pro-
grama de barrios, y que la situación con-
tinua siendo todavía de más de coexis-
tencia que no de convivencia. Así mismo, 
se mantienen los factores de riesgo ya 
que la zona presenta unos bajos indica-
dores socioeconómicos (paro, nivel de 
formación, acceso a la vivienda....), y que 
los problemas de convivencia tienen más 
que ver con las desigualdades y el riesgo 
de exclusión socioeconómica que con el 
origen cultural y el hecho migratorio.

El estudio determina que se ha logrado 
un punto de inflexión hacia una pers-
pectiva más constructiva, a pesar de que 
la situación de riesgo de situaciones de 
conflicto vecinal no ha desaparecido. 
Ahora el territorio dispone de más recur-
sos y capacidad de respuesta. També se 
identifican los factores y elementos en 
común entre Badalona y Santa Coloma 
como aportaciones para favorecer el tra-
bajo intermunicipal. Estos componentes 
hacen que las relaciones entre los dos 
municipios se encuentren a todos los 
niveles, en diferente grado de inten-
sidad: el aumento de contactos entre 
responsables políticos, las iniciativas de 
técnicos y las dinámicas asociativas que 
abrazan los dos municipios. Y el proceso 
se ha visto beneficiado por la experien-
cia de trabajo de la Serra d’en Mena que 
ha favorecido las vías de contacto y co-
operación y confirman la necesidad de 
reforzarlas.

El año 2010 se ha completado el in-
forma Actuaciones de promoción de la 
convivencia ciudadana 2009-2010 en 
los barrios de Badalona Sur y Sant Adrià 
Norte, aplicando la misma metodología 
utilizada en la Serra d’en Mena. Ade-
más de analizar la situación de la con-
vivencia en este territorio, y de hacer 
una compilación de los recursos para la 
convivencia existentes, hace diferentes 
propuestas de actuación, tanto para los 
ayuntamientos de Badalona y Sant Adrià 
de Besós como para el Consejo Comarcal 
del Barcelonés, que inciden en el eje de 
la gobernabilidad y de la cohesión social 
y la convivencia.

Además de los dos estudios anteriores, 
desde la Oficina de Transformación Urba-
na también se han desarrollado diferentes 

iniciativas para impulsar espacios de de-
bate y redes de relación entre los munici-
pios del Barcelonés. Un ejemplo de estas 
actuaciones la podemos encontrar en 
seminario “Convivencia ciudadana y co-
hesión social”, organizado por el Consejo 
Comarcal el 27 de noviembre de 2009.

El objetivo del encuentro era compartir 
las diferentes experiencias y estrategias 
desarrolladas para la convivencia y la 
cohesión social de los gestores munici-
pales de la comarca, para favorecer la 
creación de una red de relaciones que 
facilitase el fomento de la transversali-
dad intermunicipal.

Coordinación general y apoyo a los 
ayuntamientos

La Oficina de Transformación Urbana 
ha continuado dando apoyo durante 
este cuatrienio a los ayuntamientos de 
Badalona, Sant Adrià de Besós y Santa 
Coloma de Gramenet en las tareas de 
elaboración periódica y difusión de la 
información técnica agregada (estado 
de ejecución, previsiones temporales, 
etc.) de los programas integrales de me-
jora de barrios respecto al conjunto de 
actuaciones del proyecto Área Badalona 
Sur  (www.barcelones.cat/badalonasud), 
por un lado, y Sant Adrià Norte (www.
barcelones.cat/santadrianord) , por otro, 
en base a los datos que tendrán que fa-
cilitar los mismos órganos gestores de 
cada una de las actuaciones.

• Actualización anual de los cuadros econó-
mico-financieros y proposición de medi-
das para el mantenimiento del equilibrio 
financiero en el desarrollo de los progra-
mas.

• Preparación de la documentación nece-
saria con información actualizada para 
cada una de las reuniones de los órganos 
de seguimiento y control previstos en la 
cláusula octava y las reuniones del Comité 
de Evaluación y Seguimiento.

Además de las tareas anteriores de apo-
yo a los ayuntamientos, desde la Oficina 
de Transformación Urbana también se 
han articulado diferentes visitas y cola-
boraciones con otras instituciones:

Colaboración con la escuela de arqui-
tectura de la universidad internacio-
nal de Cataluña

El 30 de enero del año 2008 el Consejo 
Comarcal del Barcelonés y la Universidad 
Internacional de Cataluña (UIC) firmaran 
un convenio con el objeto de desarrollar 
la primera edición de la asignatura “El 
proyecto urbano metropolitano”, impar-
tida por el Área de Urbanismo y Territo-
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rio de la Escuela de Arquitectura.

La asignatura se desarrolla fundamen-
talmente como taller colectivo donde se 
prioriza la elaboración de proyectos en 
diferentes escalas alrededor de un único 
espacio geográfico de referencia: el en-
torno fluvial del río Besós en los tramos 
de Santa Coloma de Gramenet y Sant 
Adrià de Besós.

Fruto de este trabajo, en junio de 2008, 
se elabora un documento de reflexión 
denominado “El Besòs, territorio de pro-
yecto”, que recoge interesantes propues-
tas de estructuras, vistas generales y di-
ferentes ejercicios de reinterpretación de 
los dos márgenes del río, desde el mar 
al Vallés y desde la Sagrera a Badalona.

recepción de diferentes delegaciones 
para conocer la experiencia de trans-
formación de los barrios del Barcelonés

• Visita a la Serra d’en Mena de un grupo 
de investigadores del Instituto de Vi-
vienda de la Universidad de Chile, el 29 
de mayo de 2008.

• Visita a los distritos de Collblanc-La To-
rrassa (L’Hospitalet de Llobregat) del 
Summer Abroad course de la University of 
California, el 21 de julio de 2009.

• Jornada-visita a los barrios en transfor-
mación en el Barcelonés: “las experien-
cias de Serra d’en Mena (Badalona/Santa 
Coloma de Gramenet) y de Collblanc – La 
Torrassa (L’Hospitalet de Llobregat)”, 
del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC) y de la Agrupación de Arquitectos 
Urbanistas de Cataluña (AAUC), el 29 de 
noviembre de 2009. 

visita de una delegación de la comar-
ca a los barrios  de Charlois en  rot-
terdam y de oost-Watergraafsmeer 
en amsterdam

La Oficina de Transformación Urbana del 
Consejo Comarcal del Barcelonés progra-
mó en octubre de 2008 un viaje de es-
tudio a los Países Bajos para conocer la 
experiencia de regeneración de barrios de 
los distritos de  Charlois en Rotterdam, y 
de Oost-Watergraafsmeer en Amsterdam.

A pesar del interés por el enfoque y el 
planteamiento integral de los procesos 
de transformación de los barrios referi-
dos, la visita se centró especialmente en 
los aspectos que tienen que ver con la 
mejora de la convivencia en zonas con 
un número importante de residentes ex-
tranjeros, la cohesión social o el papel de 
las asociaciones de vecinos y de propie-
tarios. Además de las visitas también se 
programó una conferencia de un experto 
en políticas urbanas de la Universidad de 
Amsterdam, con el título “Regeneración 
de los barrios en los Países Bajos”.

También se aprovechó para conocer una 
interesante experiencia de recuperación 
de una antigua fábrica en desuso de 
Rotterdam, transformada en un nuevo 
espacio para la creación cultural y artísti-
ca y el fomento de la economía creativa, 
gracias al impulso del Ayuntamiento. Los 
antiguos silos alojan ahora la Creative 
Factory, un centro multifuncional para 
reactivar el tejido empresarial y atraer 
talento y nuevas inversiones a Rotterdam. 
En este equipamiento conviven empren-
dedores y empresas de los ámbitos de los 

medios de comunicación, moda, música, 
diseño y servicios a empresas.

Documentos elaborados por la Oficina 
de Transformación Urbana:

• Memoria de la visita a los proyectos de 
rehabilitación de barrios de Rotterdam y 
Amsterdam (22-25 octubre de 2008), no-
viembre de 2008

• Rehabilitación y cambio de usos del Ma-
assilo de Rotterdam: la Creative Factory, 
diciembre de 2008

apoyo al despliegue del vehículo  
eléctrico

El Consejo Comarcal del Barcelonés ha 
impulsado la firma de un convenio con 
diferentes empresas públicas del terri-
torio para promover el uso del vehículo 
eléctrico, a través de la regulación, me-
diante la contratación de una empresa, 
del suministro y la puesta en marcha 
de 49 puntos de carga para vehículos 
eléctricos en 9 aparcamientos subterrá-
neos gestionados por Engestur, EUSAB, 
Gramepark, L’H2010 y REGESA Aparca-
mientos. Esta red complementa la que 
actualmente tiene previsto desarrollar 
el Ayuntamiento de Barcelona, configu-
rando una importante malla de puntos 
de recarga en todos los municipios de la 
comarca del Barcelonés. Desde la Ofici-
na se coordina y se hace el seguimiento 
de los acuerdos suscritos en el convenio 
y se definen y ejecutan las actuaciones 
de difusión conjunta, entre la que hay 
la edición de un tríptico. Este proyecto 
cuenta con una subvención del Instituto 
Catalán de la Energía (ICAEN).

El detalle de los aparcamientos y de los puntos de recarga es el siguiente: 

Operador Aparcamiento Municipio Número de puntos

L’H 2010 Sociedad Privada Municipal, SA Collblanc L’Hospitalet de Llobregat 6

L’H 2010 Sociedad Privada Municipal, SA Vidrieres L’Hospitalet de Llobregat 6

Regesa Aparcamientos y Servicios, SA Francesc Macià L’Hospitalet de Llobregat 2

ENGESTUR, SA El Viver Badalona 6

ENGESTUR, SA Manel Valls Badalona 6

ENGESTUR, SA Illa Central Badalona 6

ENGESTUR, SA Països Catalans Badalona 6

GRAMEPARK, SA Rambla Sant Sebastià  Santa Coloma de Gramenet 9

EUSAB, SAU Plaça de la Vila Sant Adrià de Besòs 2
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ProYeCToS  
DeSarroLLaDoS

Territorio

el Puerto de Badalona

El Consejo Comarcal del Barcelonés par-
ticipa activamente en la transformación 
del área de influencia del delta del Besós, 
desarrollando proyectos, tanto en  el tér-
mino  municipal de Sant Adriá de Besós 
como en la recuperación de dos kilóme-
tros del litoral de Badalona- desde la 
emblemática fábrica del Anís del Mono 
hasta las tres chimeneas-, proyecto que 
tiene como motor de transformación el 
Puerto de Badalona. La figura de planea-
miento que ordena el sector es el Plan 
Especial del Puerto de Badalona (PEPB).

Este Plan está estructurado en dos Polí-
gonos de Actuación, el Polígono A –una 
área de 23 hectáreas, que incluye la 
transformación del eje mar-montaña, 
con un canal y una rambla, la Rambla del 
Gorg, como espina dorsal- y el Polígono B, 
espacio donde se ha construido el puer-
to –operativo desde el verano de 2005- y 
donde se han levantado todos los edifi-
cios de servicios diseñados para comple-
mentar la oferta náutica, a falta de algu-
nas piezas de usos terciarios pendientes 
de ejecución, siguiendo el plan de usos.

El Consejo Comarcal del Barcelonés es 
propietario de una finca de más de  siete 
hectáreas dentro del sector. De acuerdo 
con la división poligonal, esta finca del 
Consejo de 71.195 m2, queda distribuida 
en 13.438 m2 dentro del Polígono A, el 
del puerto, y de 51.712 m2 del Polígo-
no B, el de la transformación del barrio 
del Gorg. La participación del Consejo 
en la ejecución de este proyecto- con 
un presupuesto de más de  100 millo-
nes de euros- se concreta a través de la 
sociedad anónima mercantil Marina de 
Badalona, SA, constituida en mayo del 
año 200 y participada en un 50% por el 
Consejo Comarcal del Barcelonés y en un 
50% por el Ayuntamiento de Badalona.

Una de les primeras actuaciones de esta 
sociedad- con amplias competencias so-
bre la construcción y gestión del puer-
to, y de todo el sector de reforma- fue 
elaborar un programa para garantizar 
la viabilidad del proyecto, que estruc-
tura la construcción del Puerto en dos 
fases, separadas por la vía del tren. La 
Generalidad de Cataluña, siguiendo este 
planteamiento, otorgó la concesión de 
explotación y gestión del Puerto a Ma-
rina de Badalona SA, en enero de 2002.

Durante el período de gestión de 2007 a 
2011, en relación al puerto, hay que seña-
lar que todas les líneas de negocio están 
operativas,  excepto las relacionadas con 
el desarrollo del Muelle Norte, es decir, 
la construcción de un hotel y un centro 
de convenciones, que se están planifi-
cando. En octubre de 2010 el consejo 
de administración de la sociedad aprobó 
los pliegos de un concurso abierto para 
la proyección, construcción y explotación 
de estas dos instalaciones. Desde ese mo-
mento, esta disponible la información en 
el portal Web de la sociedad y se solicita 
a la Dirección General de Puertos, Aero-
puertos y Costas el informe preceptivo 
anterior al inicio de la licitación.

De esta manera el objetivo  del período 
se ha centrado en adelantar  las gestio-
nes relacionadas con las instalaciones 
portuarias, con el objetivo de desarrollar 
y consolidar una oferta atractiva dentro 
del sector náutico, al mismo tiempo que 
el recinto se convierta en un espacio de 
referencia para la ciudad.

Las líneas de negocio ( que están entre 
un 60 y un 100% de explotación y/o  de 
ocupación) son:

• Cesión  y alquiler de los 643 amarres 
deportivos, en  la dársena central i en la 
dársena de poniente (adecuada en este 
mandato, en la que se ha incorporado un 
espacio para exposición de embarcacio-
nes).  El 60% de los amarres están en régi-
men de cesión de uso y el 40% restante se 
destina al alquiler y a los transeúntes.

• Locales de restauración del Muelle Norte 
bajo rasante. 

• Locales de restauración del Muelle de Ca-
pitanía (ejecutados en este cuadrienio).

• Locales náuticos del Muelle de Ribera

• Cesión y alquiler de pañoles del dique de 
abrigo y de la dársena de poniente. 

• Explotación de la zona de garajes y inver-
nada en seco con remolque.

• Aparcamiento.

• Gasolinera.

• Explotación del varadero y  de los talleres 
y locales del área técnica y  de la nave de 
pintura.

• Construcción y entrada en funcionamien-
to de la Base de Pesca Artesanal de Bada-
lona, que acoge la Cofradía de Pescadores 
de Badalona y la lonja, con la subasta de 
pescado. El proyecto se desarrolla durante 
este período de gestión, después de reade-
cuar y redimensionar las instalaciones ini-
cialmente planteadas en la situación ac-
tual del sector. La Base oferta 15 pañoles y 
17 amarres en el muelle pesquero.

• Construcción y puesta en funcionamiento 
de la Marina Seca, preparada para acoger 
79 embarcaciones de hasta 8,0 metros de 
eslora, con la incorporación en la cubierta 
de una planta de generación eléctrica fo-
tovoltaica de 83,77kwp y una producción 
estimada de 95.955 kwh/año. Este servicio 
también se suma en el período 2007-2011.

• Construcción y entrada en servicio  de la 
Escuela Municipal de Vela.

La segunda fase de transformación, -la 
que concentra la remodelación urba-
nística del barrio del Gorg a partir de la 
construcción de un canal de 300 metros 
que se adentra en la ciudad y conecta 
con el Pabellón Olímpico Municipal a 
través de una rambla de 300 metros-,  
está dirigida por un Proyecto de Repar-
celación, gestionado por el sistema de 
cooperación.  Durante este período se ha 
consolidado la remodelación del sector 
2, con la conclusión  de los proyectos 
siguientes:

• Finaliza la construcción del puente de 
Sant Lluc, que ha substituido  el obsole-
to y desaparecido puente de la Cros, in-
fraestructura que conectará el litoral con 
el lado montaña de la vía del ferrocarril y 
urbanización de los accesos al puerto.

• Finalización de la primera fase de la Rambla 
del Gorg. Apertura al público de una parte 
del sector 2, entre la avenida del  Marqués 
de Mont-Roig y la calle de Guifrè en todo 
el ancho del sector de actuación, entre la 
calle de Antoni Bori y la  calle de Ponent, 
posibilitando, a la vez,  una amplia zona 
de paseo, jardines y zona de juegos infan-
tiles totalmente separada de los accesos 
rodados, delimitando los solares privados 
y permitiendo un acceso inmejorable a las 
estaciones de metro y tranvía del Gorg. 

• Avance de la segunda fase de la Rambla 
del Gorg.

• Construcción y apertura del puente de la 
calle de la Indústria

• Construcción y apertura del puente  de la 
calle de Progrés

• Construcción y apertura del puente de la  
calle de Guifré.

Sin duda, este período ha sido clave para 
la proyección y conocimiento del puerto 
como espacio de ocio. La programación 
de actividades y el hecho que desde Ma-
rina de Badalona se haya potenciado 
un Centro de Actividades Náuticas para 
convertirse en sede de entidades depor-
tivas y culturales (Club de Vela Badalona, 
Club de Pesca Deportiva Badamar, Aso-
ciación de Amigos del Quetx Ciudad de 
Badalona, Asociación de Amarristas Ma-
rina Badalona),  que acoja en el recinto 
y en la marina seca a los equipos y los 
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embarcaciones que permiten practicar 
remo (Club de Remo Badalona y seccio-
nes de remo del Club Natación Badalo-
na y Club Náutico Betulo) y el hecho de 
promover actividades pedagógicas y cul-
turales, con, - entre otros-, la Escuela del 
Mar y el Museo de Badalona, hace que 
se acerque más a la ciudadanía, desde  el 
convencimiento que está llamado a con-
vertirse en un punto de atracción clave, 
a nivel local y metropolitano, desde el 
punto de vista de nuevas posibilidades 
de ocio, de  desarrollar diferentes activi-
dades náuticas y de una gran potencia-
lidad desde el punto de vista económico. 

En relación a la accesibilidad,  además 
del avance de les conexiones viarias, la 
existencia de dos paradas de  la línea de 
autobús BD7 en el recinto del puerto que 
a lo largo  de su recorrido conecta, espe-
cialmente en los extremos –en la parte 
de la estación de tren de Sant Adrià y en 
la de Badalona  y en la avenida  Martí 
Pujol- , con diferentes líneas de autobu-
ses que pasan por casi toda la ciudad ha 
sido muy importante. Aunque hay que  
destacar que al recinto se  accede bá-
sicamente paseando y que es un espa-
cio adecuado para el desplazamiento en 
bicicleta, el vehiculo estrella durante los 
fines de semana.

La Catalana en Sant adrià de Besòs

La Catalana es uno de los barrios más 
antiguos de Sant Adrià de Besós que  
está en pleno proceso  de transfor-
mación  para superar el inmovilismo a 
que le sometió, inicialmente, el  Plan 
Comarcal de 1953, que fijaba que  no 
se podía construir. El primer paso para 
superar esta situación lo dio la extinta 
Corporación Metropolitana de Barcelo-
na cuando en 1984 declaró de interés 
metropolitano  la gestión urbanística 
de este sector, desarrollando el  marco 
fijado por el  Plan General Metropolitano 
(PGM) del 1976, que calificaba el barrio 
como zona de remodelación urbana. El 
PERI del 1984 preveía la construcción 
de equipamientos y unas 600 viviendas 
sociales. Con la modificación del PGM, 
planeamiento aprobado definitivamente 
el año 2005, se ha podido definir  la gran 
transformación del sector  que ha em-
pezado a desarrollarse con la aprobación 
definitiva del proyecto de reparcelación.

Efectivamente, el planeamiento urbanís-
tico actual prevé la transformación de 
este sector en una zona residencial, com-
patible con usos terciarios y comerciales, 
en un entorno rodeado  de espacios libres 
y zonas verdes y dotado de nuevas redes 

de comunicaciones que lo conectaran con 
el núcleo central del municipio  y con las 
áreas urbanas del entorno.

La transformación de La Catalana, en 
el marco del proyecto impulsado por la 
propiedad mayoritaria (la sociedad Re-
sidencial Urbemar, SA) junto al Consejo 
Comarcal del Barcelonés, su sociedad 
REGESA y el Ayuntamiento  de Sant 
Adrià de Besòss, apuesta decididamente 
por la vivienda protegida, ya  que más 
del 38 por ciento de las construcciones 
residenciales se destinarán a viviendas 
en régimen  de protección pública.

Las obras de urbanización del sector se 
iniciaron, a finales del año 2006 y las de 
construcción de las primeras edificacio-
nes empezaron a lo largo del 2007. La 
superficie total del sector de La Catala-
na incluido en el nuevo planeamiento 
es de 228.953 m2, aunque las obras de 
urbanización y infraestructuras que se  
realizaran afectaran a terrenos externos 
del sector en una superficie de 13.307 
m2, incluyendo el lecho del río Besós, la 
construcción de nuevos puentes sobre el 
río y un vial por debajo del ferrocarril.

QUADRO RESUMEN 

Ámbito total 228.953 m2

Viales y otros 47.332 m2

Zonas verdes 118.374 m2

Equipamientos 17.520 m2

Suelo para edificación 45.727 m2

 

Viviendas totales 1.380

Viviendas de  
protección pública 527

Viviendas libres 853

Techo actividad  
económica 25.000 m2 

La Serra d’en Mena y otras interven-
ciones en el territorio comarcal

Además de las tareas de coordinación y 
de impulso de proyectos ejecutadas des-
de la Oficina de Transformación Urbana,  
desde el Consejo Comarcal también se 
lideran  propuestas de intervención en 
el territorio, que se ejecutan a través 
de REGESA, la sociedad pública urba-
nística de rehabilitación y gestión. De 
entre estos proyectos de intervención 
en el territorio hay que destacar, por su 
importancia  presupuestaria y porque es 
clave en el éxito  de toda la actuación 
del Proyecto de Intervención Integral de 

los Siete Barrios Fronterizos de la Serra 
d’en Mena, la transformación de la  calle 
Circunvalación en un paseo. 

Calle Circunvalación (1ª Fase). Badalo-
na y Santa Coloma de Gramenet

La transformación de la calle Circunva-
lación se convierte en una de las actua-
ciones centrales del programa de barrios 
“Serra d’en Mena”, impulsado por los  
ayuntamientos de Badalona y Santa Co-
loma de Gramenet. A pesar de ser una de 
les pocas vías que atraviesa de punta a 
punta una trama de calles  densa i com-
pleja, esta calle había tenido  histórica-
mente una función marginal motivada   
por su trazado y secciones irregulares.

El proyecto de urbanización, realizado 
por Bardají i Teixidor, Associats Arquitec-
tes, SLP en 2005, establece  la ejecución 
de las obras en tres fases. La primera 
fase que va desde la plaza de la Torre de 
l’Ou hasta las calles Júpiter/Olot, fue eje-
cutada por el Consejo Comarcal del Bar-
celonés a través de la sociedad REGESA, 
con fondos propios, recibiendo también 
financiación del Fondo de fomento del 
programa de barrios de la Generalitat.

Las obras de la primera fase de la trans-
formación de la calle Circunvalación se 
iniciaron el tres de julio de 2006 y  se 
acabaron en octubre de 2007. Se arre-
gló una superficie total de 13.431m2, 
con una inversión total de 3.376.044,84 
euros. Además de la financiación inicial 
mencionada se hicieron necesarias apor-
taciones económicas de los dos ayunta-
mientos.

Calle Circunvalación (2ª fase). Bada-
lona y Santa Coloma de Gramenet

Uno de los firmes compromisos del 
Consejo Comarcal del Barcelonés en el 
presente mandato ha sido completar la 
transformación de la calle Circunvala-
ción. El año 2009 se inicia una segunda 
fase de la urbanización de la calle, con  
la voluntad de continuar la transforma-
ción de esta vía desde las calles  Júpiter/
Olot hasta la calle de Sant Pasqual.

Esta segunda fase de intervención  ha 
supuesto la renovación de  6.313,39 m2, 
de vía pública,  con soluciones de orde-
nación, funcionales y constructivas que 
siguen el mismo patrón empleado  en  
la primera fase. Es decir, calzada de dos 
carriles de tres metros de amplitud, cada 
uno con dos sentidos  de circulación, su-
presión de la función de calle garaje para 
permitir el máximo ensanchamiento po-
sible de las aceras,  previsión de franjas 
de servicios, etc.



176

memòria 2007/2011 Consell Comarcal del Barcelonès

M
em

oria 2007-2011 / Consejo Com
arcal del Barcelonés / Castellano

Marina de BadalonaMarina de Badalona

Las obras finalizaron el mes de fe-
brero de 2011, con un coste total de 
2.547.744,19 euros. Después de estos  
trabajos de acondicionamiento la calle 
se convierte en la principal vía de ver-
tebración de los siete barrios de la Serra 
d’en Mena: Sant Antoni de Llefiá, Sant 
Joan de Llefiá, La Salut y La Pau en Ba-
dalona, y Raval, Santa Rosa y Fondo, en 
Santa Coloma de Gramenet, barrios que 
cuentan con una población de más de 
noventa mil habitantes. La calle es ahora 
un nuevo eje urbano principal que hace 
más eficiente el conjunto de la red via-
ria local y facilita la movilidad entre los 
barrios. También ha permitido mejorar la 
conexión de los barrios con el resto de la 
comarca del Barcelonés.

Plaza dels ocellets. L’Hospitalet de 
Llobregat

Durante el presente mandato el Consejo 
Comarcal del Barcelonés firmó diferen-
tes convenios con el Ayuntamiento  de 
L’Hospitalet de Llobregat para  dar apoyo 
al Plan Integral de los barrios de La Flo-
rida y Pubilla Cases. A tal efecto en 2009 
la sociedad comarcal REGESA encargó al 
equipo de arquitectos Batlle i Roig la re-
dacción del proyecto de urbanización del 
Parque  dels Ocellets.

La intervención planteada respondía a 
la voluntad de integrar las diversas ac-
tividades que coexisten en el  parque 
(mercado municipal del Torrent i Gornal, 
centro básico de salud, zona de juegos 
infantiles, espacio público de encuentro, 
etc.), eliminando las barreras arquitectó-
nicas existentes y creando  nuevas zonas 
de juegos para la gente mayor y un nue-
vo espacio central pera  la celebración de 
actividades populares.

El ámbito de la intervención tiene una 
superficie de 4.456,43m2, y ha tenido un 
coste de 1.049.250,20 euros, de los que 
710.000 euros han sido aportados por el  
Consejo  Comarcal del Barcelonés. La ac-
tuación ha supuesto  la creación  de una 
nueva plaza central, de un área de jue-
gos para personas mayores, de diferentes 
áreas de estar y de un área para perros. 
También se ha realizado una mejora  im-
portante en el acceso al centro de Salud 
La Florida y la completa renovación del 
área de juegos  infantiles, de la ilumina-
ción y del mobiliario de la plaza.

Calles onze de Setembre, Bogatell y 
Sant Jordi. Sant adrià de Besòs y Ba-
dalona

El Consejo Comarcal del Barcelonés fir-
mó el 7 de octubre de 2008 un convenio 

de colaboración con los ayuntamientos 
de Badalona y Santa Adriá de Besós pera 
dar apoyo a los programas de interven-
ción integral del Área de Badalona Sur, 
en los barrios de Artigas, Sant Roc y el 
Remei, y de Sant Adriá Norte.

Los ámbitos de actuación de estos pro-
yectos tienen una clara continuidad con 
las respectivas tramas urbanas, y incluyen 
actuaciones urbanísticas que afectan a 
calles fronterizas que están entre los dos 
municipios  (las calles Bogatell y Onze de 
Setembre) y a calles que discurren par-
cialmente por los dos municipios (calle 
San Jordi en Sant Adrià de Besòs – calle 
Santiago en Badalona). Dada la natura-
leza supramunicipal y transmunicipal de 
las actuaciones urbanísticas referidas por 
un lado a las calles  fronterizas, y por otro 
lado, a las vías de los dos municipios que 
comparten un mismo trazado, las admi-
nistraciones firmantes coincidieron en 
declarar estas intervenciones como ac-
tuaciones de interés comarcal.

La intervención comarcal durante el pre-
sente mandato en relación a este pro-
grama de intervención  integral se ha 
concretado en la redacción de un Estu-
dio de movilidad del ámbito del Proyecto 
de Intervención Integral del área de Sant 
Adriá Norte y Badalona Sur. Este estu-
dio, acabado en marzo de 2009, hace 
un diagnóstico del sistema de transporte 
actual y plantea una serie de estrategias 
y propuestas de actuación para la mejo-
ra de las condiciones de movilidad en los 
barrios. Evalúa diferentes alternativas 
respecto al sentido de la calle Onze de 
Setembre y hace una propuesta de sec-
ción por las calles Santiago, Rafael Ca-
sanova y Balmes del barrio de Artigas, y 
Sant Jordi, Bogatell y Onze de Setembre.

Posteriormente se procedió a encargar 
a la arquitecta Mònica López Morer la 
redacción de los proyectos de urbaniza-
ción de las calles Sant Jordi, Bogatell y 
Onze de Setembre, que han acabado en 
marzo de 2011. Queda pendiente para 
el  próximo  mandato la aprobación de 
los proyectos y la concreción del alcan-
ce temporal, técnico y económico de su 
ejecución.

el Campus interuniversitario Diago-
nal-Besós

El Consejo Comarcal del Barcelonés y 
los ayuntamientos de Barcelona y Sant 
Adriá de Besós constituyeron en 2002 el 
Consorcio del Centro  Interuniversitario 
de Levante para crear, en el municipio de 
Sant Adriá de Besós, un equipamiento 
universitario situado entre la Ronda Li-

toral, la calle Taulat y la ronda de Sant 
Ramón de Penyafort. Se trata de un 
sector de suelo mayoritariamente de ti-
tularidad pública, de los que el principal 
propietario es el Consejo Comarcal del 
Barcelonés, y en el que se prevé ubicar el 
futuro Campus Interuniversitario Diago-
nal-Besós, de acuerdo con la propuesta 
impulsada conjuntamente entre la ad-
ministración autonómica y local. 

En este espacio, que ocupa una super-
ficie de 77.332 metros cuadrados, se 
ubicarán nuevos equipamientos univer-
sitarios, junto a una zona de actividad 
industrial vinculada a la investigación, el 
desarrollo y la innovación en productos, 
procesos y servicios. Los ejes básicos de 
actuación del Campus serán la docencia, 
la investigación y  la actividad empre-
sarial. 

A finales del año 2008 se aprobó el pro-
yecto de reparcelación del sector C-4 
del Campus Interuniversitario del Besós 
y el proyecto Básico de Urbanización 
del Plan de Mejora Urbana del Sector 
C-4, con un techo para equipamientos 
de 88.606 metros cuadrados, y con una 
participación del Consejo Comarcal del 
Barcelonés del 60,22%.

Poco después, en junio de 2009, el Con-
sejo modificó la autorización para  la 
ocupación de los terrenos comarcales 
donde funcionaba el aparcamiento de 
vehículos Park & Ride del Besós y ins-
tó a la sociedad Regesa Aparcaments 
i Serveis, SA a proceder al desalojo del 
resto de los terrenos ocupados por este 
aparcamiento público. Esta decisión fue 
motivada por el inicio de la construc-
ción de los equipamientos del Campus 
Interuniversitario y el desalojo se hizo  
efectivo  en octubre de 2009. El 17 de 
diciembre  de aquel año se puso la pri-
mera piedra de los edificios de la UPC al 
Campus Diagonal-Besós.

También en 2009 se constituyó un dere-
cho de superficie en favor del Consorcio 
de la Zona Franca sobre los terrenos de 
titularidad comarcal de una finca del 
proyecto de Reparcelación del sector 
C-4 del Campus, así como un convenio 
de colaboración entre el Consorcio de la 
Zona Franca y el conjunto de adminis-
traciones públicas copropietarias de la 
finca. El año siguiente se modificó par-
cialmente este derecho de superficie, y 
se estableció la duración en 55 años.

Igualmente, el Consejo General del Con-
sorcio del Campus interuniversitario 
aprobó el año 2010 la constitución de 
los derechos reales de superficie sobre 



Marina de Badalona

memòria 2007/2011 Consell Comarcal del Barcelonès

177

M
em

oria 2007-2011 / Consejo Com
arcal del Barcelonés / Castellano

Marina de Badalona

siete fincas de titularidad del Consorcio 
ubicadas en el sector del futuro campus, 
y también un derecho real de superficie 
en favor de la Institución Institut de Re-
cerca en Energia de Catalunya sobre otra 
de las fincas del futuro campus que son 
titularidad del Consorcio.

SUPERFICIE TOTAL 77.332,02 m2

VIALES 23.910 m2

ZONAS VERDES 30.875 m2

EQUIPAMIENTO  
PARA UNIVERSIDADES 16.913,79 m2

OFICINAS para empresas  
de desarrollo  
de conocimiento 5.633,23 m2

 

Techo para  
equipamiento  
universitario 88.606 m2

Techo para oficinas  
para empresas de  
desarrollo de  
conocimiento 59.660 m2

el Plan Director Territorial  
Metropolitano

En el año 2009, la Comisión de Ordena-
ción Territorial Metropolitana dio  con-
formidad al proyecto del Plan Territorial 
Metropolitano de Barcelona (PTMB) y la 
Consejería de Política territorial y Obras 
Públicas aprobó definitivamente el Plan el 
20 de abril de 2010. Teniendo en cuenta 
la incidencia del PTMB en la comarca, el 
Consejo Comarcal del Barcelonés encargó 
un análisis del proyecto, pormenorizada 
por municipios, que se entregó a la Comi-
sión redactora del Plan para mejorar y ac-
tualizar la información urbanística de la 
comarca y para que se incorporaran pro-
puestas concretas de ordenación de inte-
rés para el ámbito comarcal. Una buena 
parte de les propuestas se integraron en 
el documento objeto de aprobación.

El Plan Territorial de Metropolitano de 
Barcelona es el marco orientador de 
las propuestas futuras de planeamiento 
director y general y tiene que favorecer 
una inserción más eficiente de las infra-
estructuras y  una mejor calidad  urbana.

En todo el proceso previo a la aprobación 
definitiva del PTMB, el Consejo Comarcal 
del Barcelonés ha puesto a disposición de los 
ayuntamientos las herramientas  de análisis 
del territorio y de su futura planificación.

La oficina Técnica del Besós

El 14 de mayo de 2008, el Consejo Co-

marcal del Barcelonés aprobó  el conve-
nio a firmar con REGESA y con Barcelona 
Regional, SA con el objetivo establecer 
fórmulas de coordinación intermunicipal 
para el desarrollo urbano en el  ámbi-
to del Besós. Este convenio establecía 
las bases para la creación de la Oficina 
Técnica del Besós (OTB), que empezó a 
funcionar en febrero de 2009 como  pro-
yecto de coordinación  interadministra-
tiva de los Ayuntamientos de Barcelona, 
Badalona, Montcada i Reixac, Sant Adrià 
de Besòs y Santa Coloma de Gramenet 
y el Consejo Comarcal del Barcelonés. 
Estas administraciones encargaron a la 
Agencia Barcelona Regional la puesta en 
marcha de la Oficina, con el objetivo de 
definir un Plan que diera respuesta inte-
gral a los retos compartidos por el  con-
tinuo urbano  de estos cinco municipios 
del ámbito del Besós.

La OTB es una herramienta de interac-
ción de los diferentes procesos de desa-
rrollo  urbanístico, social y económico 
que se producen en esta área –donde  
viven unas 650.000 personas, el 30% 
de la población del área metropolitana 
de Barcelona-, así como de las infraes-
tructuras y estructuras de servicios y de 
las modificaciones que se ejecutan  o se  
proyectan en el ámbito. 

La Oficina Técnica del Besós tiene como 
labor esencial la proposición de nuevos 
proyectos y iniciativas de desarrollo para 
mejorar la zona. Con un planeamien-
to común y coordinado se  redefine y 
se diseña esta parte de la ciudad con-
tinua vertebrada por el río Besós que 
comprende los distritos barceloneses de 
Sant Martí, Sant Andreu y Nou Barris y 
los municipios de Santa Coloma, Bada-
lona, Sant Adrià y Montcada. Desde el 
punto de vista geográfico, este  ámbito 
incluye el curso bajo del rio Besós, desde 
el desfiladero que forma al atravesar la 
Serralada Litoral –incluyendo las estri-
baciones de Collserola y de la Serralada 
de Marina- hasta su plano del  delta y 
desembocadura al mar.

La OTB tiene un precedente no formal en 
la concertación y coordinación intermu-
nicipal que hizo posible la recuperación 
ambiental del Besós. Esta  primera gran 
transformación fue la que desencadenó 
la oportunidad de afrontar de manera 
coordinada todos los retos de este terri-
torio a corto, medio y  largo plazo.

Los principios que guían el desarrollo de 
este sector pasan por la consideración 
del Besós como eje territorial y no como 
frontera; la repercusión del desarrollo  

urbano en la mejora de la cohesión so-
cial; un desarrollo territorial transforma-
dor hacia usos que combinan vivienda 
y actividades generadores de riqueza y 
ocupación y que someta las infraestruc-
turas viarias i ferroviarias a la lógica de 
la ciudad; y la dotación de las mejoras en 
materia de infraestructuras de movilidad 
al territorio.

El Plan Besós es fruto de estos primeros 
dos años de funcionamiento de la Ofici-
na Técnica de Besós.

El Plan Besós tiene como principal ob-
jetivo reconocer el hecho de un conti-
nuo urbano soldado funcionalmente en 
la ciudad central, transformando el río 
Besós para que deje de ser frontera y se 
convierta en un nuevo espacio de cen-
tralidad. Este Plan se concentra en una 
serie de intervenciones en materia de in-
fraestructuras, movilidad y equipamien-
tos metropolitanos. Esta evaluación in-
terdisciplinar del territorio requiere,  de 
forma complementaria, de unas políticas 
transversales de cooperación intermu-
nicipal, especialmente en el ámbito del 
urbanismo y la promoción económica.

 El plan define un conjunto de actuacio-
nes que, dadas sus dimensiones, impli-
caran necesariamente a las diferentes 
administraciones locales y supralocales 
que actúan en el territorio. Estas actua-
ciones se organizan en tres ejes:

Eje 1: adaptar les infraestructuras a la 
lógica urbana

1. Cobertura de la Ronda Litoral

2. Integración de la C31

3.  Soterramiento de la línea ferroviaria

4.  Cobertura de la B20

Eje 2: mejorar les conexiones entre ba-
rrios

Plan de Puentes:

5. Pasarela Montcada Centro – Vallençana

6. Puente ARE Vallbona

7. Pasarela Trinitat – Can Zam

8. Pasarela  B20

9. Puente Tucumán – Moragas

10. Puente Mollerussa –Pons i Rabadà

11. Puente del Molinet

12. Puente de Orquendo – Sant Joan

13. Puente de Mataró – Velàzquez

14. Pasarela  del Paseo Marítim
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Plan de Vías:

15 Corredor

Eje 3: parque equipado Besós litoral

Plan de Equipamientos:

16. Montcada Centro

17. ARE Vallbona

18. Trinitat – Can Zam

19. Molinet

20. Térmicas

Gran Parque Besós –Litoral

21. Conexiones Verdes

Grandes Equipamientos en Curso

22. Nuevas  Centralidades Culturales

ServiCio a LaS PerSoNaS

el Centro Comarcal de atención 
a los animales de Compañía

En abril de 2007 entró en funcionamien-
to el Centro Comarcal de Atención a los 
Animales de Compañía del Barcelonés 
(CCAAC), con sede en Badalona.  Los 
ayuntamientos de Badalona, Sant Adrià 
de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y el 
Consejo Comarcal del Barcelonès habían 
subscrito en  el 2006 un   convenio para 
la implantación del servicio comarcal de 
atención a los animales de compañía. Los 
tres ayuntamientos delegaron en el Con-
sejo Comarcal, mediante este convenio, 
las competencias correspondientes a la 
gestión del servicio. Así mismo, el CCA-
AC está integrado en la Red de Centros 
de Acogida de Animales de Compañía de 
la Diputación de Barcelona y da servicio 
a una población de 375.000 habitantes.

El CCAAC está facultado - por delega-
ción de los tres ayuntamientos- para  
ejercer la recogida de animales abando-
nados, perdidos o asalvajados, la acogida 
y custodia de los animales recogidos o 
recibidos en cesión – incluida la aten-
ción veterinaria de los mismos- las la-
bores para  la recuperación de animales 
y la adopción de los animales acogidos 
y la promoción de campañas de sensi-
bilización sobre la tenencia responsable 
de animales de compañía. El régimen del 

funcionamiento del centro está regulado 
por el Reglamento del Servicio del CCA-
AC, por los pliegos de cláusulas adminis-
trativas y técnicas que rigen el servicio, 
y por los términos del contrato con la 
empresa que resulta adjudicataria. 

El centro tiene capacidad para ciento 
sesenta y dos animales y ocupa un total 
de 4.710 m2, de los que 156 m2 corres-
ponden al edificio principal, equipado 
con salas de curas y de hospitalización, 
laboratorio, aula polivalente y zonas de 
servicios y de administración. Cuenta 
con cuarenta y dos  boxes con una capa-
cidad máxima para tres perros cada uno 
y con tres recintos de gatos con patio 
propio y con capacidad para doce gatos 
cada recinto.

Entre las numerosas actividades y ini-
ciativas que desarrolla este servicio co-
marcal hay que destacar las derivadas 
de diferentes convenios de colaboración: 
con el Consejo de Colegios de Veterina-
rios de Cataluña para  la identificación 
de los animales (AIAC), con  los Centros 
Asistenciales Dr. Emili Mira i López, del 
Consorcio Mar Parque de Salud de Bar-
celona, para la rehabilitación de enfer-
mos mentales graves, con la entidad 
ADEFAMM para la realización de activi-
dades de voluntariado por parte de los 
usuarios del Club Badiu, y con el Depar-
tamento de Justicia de la Generalidad 
de Cataluña en materia de ejecución de 
penas y medidas penales alternativas.  El 
CCAAC cuenta con una plataforma de 
voluntarios que colaboran en la sociali-
zación y el acompañamiento de los pe-
rros acogidos en el centro. Los  volunta-
rios realizan sus actividades de acuerdo 
con el Protocolo que recoge los derechos 
y los deberes  de los voluntarios.

También es relevante la tarea que el 
CCAAC desarrolla con el objetivo de 
sensibilizar a la ciudadanía sobre la im-
portancia de la tenencia  responsable, 
contra el abandono  de los animales de 
compañía y a favor de su adopción. En 
este sentido el CCAAC ha participado en 
todas les ediciones del Salón del Animal 
abandonado Animaladda, organizado por 
la entidad ADDA; participa en las jorna-
das para  la adopción y contra el aban-
dono que organizan los ayuntamientos 
beneficiarios de la acción del CCAAC 
y realiza, en colaboración con los tres 
ayuntamientos, campañas de sensibili-
zación a favor de la adopción, mediante 
la difusión de carteles informativos en 
espacios cedidos por los ayuntamientos, 
revistas municipales y los medios de co-
municación locales. De acuerdo con esta 

línea de trabajo el Consejo Comarcal ha 
impulsado medidas destinadas a incre-
mentar las adopciones de animales del 
centro a través de la bonificación de 
las tasas para determinados colectivos 
y para perros y gatos con dificultades 
especiales para  ser adoptados. Y final-
mente, en la línea de la participación 
comunitaria y con el objetivo de abrir el 
centro a la ciudadanía, las entidades y 
los municipios, se ha creado el Consejo 
Consultivo del CCAAC, de acuerdo con 
las previsiones del Reglamento del ser-
vicio, que es el órgano de participación, 
en el seno del Consejo Comarcal, de les 
entidades proteccionistas y instituciones 
relacionadas con el sector de los anima-
les de compañía de los tres municipios.

> http://www.barcelones.cat/atencioa-
nimals/cat/home.asp

LoS ProGraMaS  
SoCiaLeS De La Serra 
D’eN MeNa

Una parte muy importante de los pro-
yectos incluidos en la Ley de Barrios per-
seguían -, y esta es una de las principales 
novedades de la ley: combinar mejoras 
urbanísticas con programes para el de-
sarrollo personal –dar un nuevo impulso 
a los planes de convivencia y a la cohe-
sión social a los lugares donde intervie-
nen, generar puntos de encuentro para 
favorecer las relaciones entre diferentes 
culturas, fomentar la participación ciu-
dadana y proporcionar asesoramiento y 
recursos a las entidades. También hay 
activos, que se han complementado con 
nuevos recursos, para dinamizar la acti-
vidad económica. Son en los dos últimos 
puntos –asesoramiento, recursos y apo-
yo a la iniciativa económica- donde se 
ha centrado el compromiso del Consejo 
con el Proyecto de Intervención Integral 
del Siete Barrios fronterizos de la Serra 
de’n Mena, que además de la aportación 
de recursos para la transformación del 
territorio, participa en programas e ini-
ciativas para las personas; básicamente, 
como decíamos, con la aportación de 
asesoramiento, la financiación de estu-
dios de prospectiva y análisis y progra-
mas de dinamización comercial y eco-
nómica y de fomento de la convivencia.
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Así, el Consejo ha hecho una aportación 
directa, con la Diputación de Barcelona, 
en el Plan de Dinamización Comercial 
del barrio del Fondo. Se trata de una 
actuación destinada a establecer líneas 
de comunicación con el conjunto de los 
comerciantes de este barrio colomense, 
iniciando estrategias de fomento, pro-
moción e integración de la actividad 
económica y de los diferentes colectivos 
que integran el tejido comercial del ba-
rrio, especialmente se han establecido 
contactos con el colectivo chino. Los 
objetivos que plantea esta actuación 
son fomentar el espíritu de cooperación 
entre los comerciantes del barrio y ac-
tivar la implicación del comerciante en 
los proyectos de dinamización e integra-
ción. Por eso se busca incentivar la in-
tegración de las diferentes comunidades 
del barrio y conseguir que la multicultu-
ralidad se convierta en un factor de valor 
añadido por la actividad comercial.

El Consejo también ha encargado dos 
estudios sobre la valoración de los ser-
vicios y el diagnóstico de qué tipo de 
actividades sería interesante poten-
ciar en el área. Se trata del Estudio de 
la satisfacción de las necesidades de la 
demanda de las zonas altas de la Serra 
d’en Mena, un estudio para conocer el 
grado de satisfacción de la demanda 
de artículos de consumo y servicios de 
provisión pública o privada a las zonas 
altas de los siete barrios, entendiendo 
por zonas altas las calles alrededor de 
Circumval.lació, calles con una fuerte 
pendiente. El diagnóstico permite saber 
qué necesidades – de productos y ser-
vicios y equipamientos – no están bien 
satisfechas en la actualidad y por qué 
motivos y analizar su posible cobertura a 
través de iniciativas públicas o privadas. 
El estudio ha dedicado especial atención 
a las posibilidades de generar iniciativas 
económicas, creadoras de ocupación en 
el ámbito del comercio y los servicios a 
las mismas zonas altas, para generar ac-
tividad empresarial y lugares de trabajo 
en el propio barrio.

El segundo estudio, el de estructura-
ción de actividad económica, analiza 
las posibilidades de desarrollar nuevas 
actividades económicas y de estructurar 
las existentes en los siete Barrios de la 
Serra d’en Mena, en el nuevo escenario 
configurado por las intervenciones de 
reconversión urbana y de ampliación de 
la red de transporte público. El estudio 
consiste en relacionar   con una visión 
global las diversas informaciones, estu-
dios y análisis disponibles relativos a los 

siete barrios, y desde este punto de vista 
conjunto llegar a determinar qué nuevas 
actividades se pueden impulsar, como 
favorecerlas y qué nuevos ejes de acti-
vidad comercial y de servicios se confi-
guraran a partir de estas intervenciones.

Otra tarea que facilita el Consejo Co-
marcal es el Observatorio de barrios, 
desde donde se hace un seguimiento y 
una valoración de la repercusión de las 
intervenciones que se están ejecutando 
en los barrios de la Serra d’en Mena, a 
través de la comparación de una serie de 
variables recogidas desde que se inician 
las diferentes actuaciones. El Observato-
rio elabora un informe con datos sobre 
la población y el territorio de los barrios, 
que se actualiza anualmente (densi-
dad, formación, ocupación, origen…) 
La información se presenta desglosada 
por los diferentes ámbitos territoriales 
de interés: cada una de los barrios por 
separado, agrupaciones de los barrios 
de Badalona y los de Santa Coloma, las 
zonas altas de los siete barrios y los dos 
municipios enteros.

El Consejo también ha dado apoyo a otra 
acción en el ámbito del colectivo joven. 
Se trata de la creación de una nueva 
sede del CIREJ –el servicio de orientación 
y emancipación juvenil que funciona en 
el centro de Badalona- en un equipa-
miento juvenil de la Salut Alta, a través 
de un convenio con el Área de Juventud 
del Ayuntamiento de Badalona, y de re-
cursos obtenidos a partir de los planes 
de ocupación aportados a través de un 
convenio con el Departamento de Tra-
bajo. Se trata de una experiencia piloto 
para favorecer el acceso y la igualdad de 
oportunidades en materia de ocupación 
y formación a los jóvenes de los barrios 
de Badalona incluidos en el proyecto 
(Sant Joan y Sant Antoni de Llefià, la 
Salut y la Pau). El servicio está dirigido 
a jóvenes de 16 a 25 años, estudiantes, 
desocupados o jóvenes que han aban-
donado los itinerarios formativos regla-
dos o que tienen una baja cualificación 
profesional y no están en activo.  Es una 
actuación ya finalizada, que ha dedicado 
una persona a trabajar todas las tardes 
de las 18.00 horas a las 21.00 horas en 
espacios no formales y en horarios de 
mañana de 10.00 horas a 14.00 horas en 
espacios de educación formal en coordi-
nación con los institutos de enseñanza 
secundaria del territorio.

También se ha impulsado un programa 
de refuerzo para la Red de Bolsas Jó-
venes de Vivienda del Barcelonés, que 
es un programa de los Ayuntamientos 

de Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, 
Sant Adrià de Besós, Santa Coloma de 
Gramenet y el Consejo Comarcal del 
Barcelonés, con el apoyo de la Genera-
lidad de Cataluña y el Gobierno Español 
que tiene por objetivo facilitar el acceso a 
la vivienda a jóvenes de entre 18 a 35 años. 
La Bolsa Joven de Vivienda realiza trabajos 
de mediación entre el propietario y el jo-
ven para conjugar los intereses de ambos. 
El refuerzo incluido en este programa ha 
consistido en contratar una persona que se 
ha integrado en el equipo y ha recorrido 
buena parte del área de intervención para 
ampliar la bolsa de vivienda e informar del 
programa. Paralelamente, ha recogido las 
deficiencias más graves que ha encontrado 
en los edificios de las áreas en las que ha 
trabajado, y sean problemas estructurales 
en elementos comunes, en fachadas, etc. 
La valoración ha sido muy positiva, aunque 
se ha constatado la dificultad para captar 
viviendas para alquilar en el entorno de los 
barrios de la Serra d’en Mena.

ServiCioS a  
LaS PerSoNaS

Proyecto espais

El proyecto Espais, inscrito en la Iniciativa 
Comunitaria EQUAL del Fondo Social Eu-
ropeo, se desarrolló entre los años 2005 
y 2007 como parte de una estrategia in-
tegrada de fomento de la ocupación. El 
proyecto Espais trabajó por la integra-
ción laboral de colectivos con dificulta-
des especiales y contra todas las formas 
de discriminación y desigualdad que se 
producen en el mercado de trabajo, de-
dicando especial atención a aquellas que 
se producen por motivos de sexo, origen 
étnico, creencias o edad del trabajador o 
trabajadora.

Espais consiguió el objetivo de trabajo 
conjunto y coordinado entre adminis-
traciones, entidades y personas de dife-
rentes ámbitos y obtuvo resultados muy 
positivos. Tres municipios-  Badalona, 
Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma de 
Gramenet- además de Grameimpuls y el 
IMPO, los sindicatos UGT y CCOO, las en-
tidades  empresariales FEB de Badalona, 
ACI de Santa Coloma  y ESCIBNA, de em-
presarias del Barcelonés Nord, así como 
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la Fundación FIT, Formación y Trabajo, se 
sumaron al Consejo Comarcal, que ejerció 
la función de coordinación de los diferen-
tes ámbitos de trabajo del proyecto.

El Proyecto ESPAIS acogió más de 350 
personas, de las cuales más de la mitad 
eran mujeres. Un porcentaje elevado de 
estas personas presentaban un perfil de 
difícil inserción, y en concreto, el 19% 
eran personas con toxicomanías.

Proyecto iLoQuiD

El Proyecto ILOQUID, liderado por la Di-
putación de Barcelona desde las áreas de 
Desarrollo Económico y Bienestar Social, 
se puso en funcionamiento en el verano 
del año 2009 con la intención de crear 
ocupación en el sector de los servicios de 
atención a las personas. El Consejo Co-
marcal del Barcelonés firmó con la Dipu-
tación de Barcelona el proyecto ILOQUID 
para el Barcelonés Norte.

El proyecto se dotó con 12 millones de 
euros y tuvo como beneficiarios a per-
sonas en paro. ILOQUID fue financiado al 
50% por el Fondo Social Europeo y contó 
con una inversión de la Diputación de 1,6 
millones de euros.

En el territorio del Barcelonés Norte parti-
ciparon en el proyecto ILOQUID los Ayun-
tamientos de Sant Adrià de Besòs y San-
ta Coloma de Gramenet, el Instituto de 
Promoción de la Ocupación de Badalona 
(IMPO), el Consorcio del Barrio de La Mina 
y el Consejo Comarcal del Barcelonés, que 
actuó como entidad coordinadora.

ILOQUID aprovechó la experiencia con-
junta de los tres municipios en el Pacto 
Territorial para la Promoción Económica 
y la Ocupación del Barcelonés Norte, del 
Centro de Iniciativas del Barcelonés en el 
Ámbito de la Dependencia (CIDAB) y del 
proyecto de Iniciativas Locales de Ocu-
pación y Mejora de la Ocupabilidad en el 
sector de Atención a las Personas ILOSER.

El Proyecto ILOQUID del Barcelonés Norte 
se desarrolló durante unos meses y lo hizo 
en el entorno de tres ejes de actuación. 
En concreto, el Consejo Comarcal del 
Barcelonés, como entidad coordinadora, 
se encargó de ejecutar las acciones de 
uno de los ejes, el de la dinamización y 
vertebración territorial, un eje integral y 
transversal para detectar y atender las 
demandas de la prestación de servicios de 
atención a las personas.

eL TraNSPorTe aDaPTaDo

Desde el mes de enero de 2001 el Conse-
jo Comarcal del Barcelonés gestiona un 
servicio de transporte adaptado denomi-
nado “fijo” para personas discapacita-
das, con movilidad reducida, que viven 
en el municipio de Sant Adriá de Besós, 
y que no disponen de transporte regu-
lar para trasladarse a centros especia-
lizados, talleres ocupacionales, estudios 
post-obligatorios, etc., En cumplimiento 
de lo que establece la Ley de Servicios 
Sociales y la cartera de servicios, en los 
municipios de menos de 50.000 habi-
tantes, la competencia en materia de 
transporte adaptado, corresponde a los 
Consejos Comarcales.

Se trata de servicios fijos que duran todo 
el año y todo un curso. En el año 2010 se 
han transportado 19 usuarios que se han 
desplazado a diferentes destinaciones de 
Badalona, Santa Coloma de Gramenet, 
Barcelona y de la misma ciudad de Sant 
Adrià de Besós.

Los interesados solicitan el servicio a 
través del Ayuntamiento de Sant Adriá 
de Besós, y el transporte se realiza me-
diante un contrato de servicios con una 
empresa del sector. También se utilizan 
taxis adaptados, cuando no se puede or-
ganizar una ruta.

Desde hace cinco años  el Consejo ges-
tiona un nuevo servicio de transporte 
“esporádico” para personas discapacita-
das, con movilidad reducida, que viven 
en Sant Adriá de Besós, Badalona y San-
ta Coloma de Gramenet.

Esta modalidad consiste en traslados en 
taxis adaptados para realizar gestiones 
de tipo personal dentro del territorio de 
la Comarca del Barcelonés.

Los respectivos ayuntamientos son los 
encargados de dar de alta a los usuarios 
con derecho al servicio. El Consejo Co-
marcal, por delegación de las entidades 
locales, es el responsable de la gestión y 
seguimiento del servicio y de la aproba-
ción de la normativa que lo regula.

El año 2010, se han realizado 11.249 viajes, 
habiendo utilizado el servicio 636 personas 
de las 1.095 usuarios dados de alta.

El transporte adaptado se financia con 
recursos propios del Consejo Comarcal, 
la Entidad Metropolitana del Transporte 
y el Departamento de Bienestar social y 
Familia de  la Generalidad de Cataluña.

CaSaLeS De veraNo 
Para NiñoS Y NiñaS  
DiSCaPaCiTaDoS

En el ámbito de los Servicios Personales, 
el Consejo Comarcal del Barcelonés da 
apoyo a los Ayuntamientos de Badalo-
na, Sant Adriá de Besós, Santa Coloma 
de Gramenet y Hospitalet de Llobregat 
para la organización de casales de ve-
rano para niños y discapacitados, en el 
período de vacaciones escolares.

 A través de convenios con los respec-
tivos ayuntamientos, actualmente se da 
apoyo a los casales de verano de las si-
guientes entidades:

• Aspanin i les Ampa de las escuelas de edu-
cación especial de Badalona

.• Escuela Josep Sol de Santa Coloma de 
Gramenet.

• Escuela Estel- Can Bori  y Escorça de Hos-
pitalet de Llobregat.

.• Monitores de apoyo a los casales de Sant 
Adriá de Besós.

eL PoLiDePorTivo DeL 
BarCeLoNÉS NorTe

El mes de septiembre de 2010 entra en 
funcionamiento el pabellón polideporti-
vo del Barcelonés Norte, una importante 
infraestructura deportiva que da servicio 
a la población, preferentemente en edad 
escolar, de los municipios de Badalona, 
Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià 
de Besós. El pabellón está ubicado en el 
barrio de Montigalá de Badalona, limi-
tando con Santa Coloma de Gramenet.

La construcción del pabellón fue encar-
gada por el Consejo Comarcal a la so-
ciedad comarcal REGESA. La gestión del 
equipamiento se lleva a cabo a través del 
Consejo Deportivo del Barcelonés Norte 
(CEBNORD), que es una entidad privada 
de interés público y social, sin ánimo de 
lucro, que se dedica al fomento, promo-
ción y organización deportiva en edad 
escolar. El CEBNORD gestiona este equi-
pamiento deportivo en base al contrato 
de cesión de la gestión firmado el año 
2009 entre el Consejo Comarcal, titular 
del pabellón, y la entidad deportiva.
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El equipamiento, que ha supuesto una 
inversión de 4,2 millones de euros, cuen-
ta con una pista central en la que se 
pueden disputar diferentes modalidades 
deportivas (pista central de baloncesto 
de 16x28 y una pista central de futbol 
sala de 40x20) y tres pistas laterales (de 
14x26) habilitadas para jugar compe-
ticiones de baloncesto, que ayudará a 
cumplir los objetivos del CEBNORD de 
fomentar el deporte escolar y el deporte 
en el tiempo libre. El equipamiento tie-
ne una superficie útil de 2.940m2 y una 
superficie total construida de 3.135 m2, 
en dos plantas.

fuNDaCió PiSoS De  
LLoGuer

aNTeCeDeNTeS Y fiNaLiDaD

La Fundación Privada Viviendas de Al-
quiler se constituye a finales del 2003 en 
Barcelona a través de un acuerdo entre 
el Consejo Comarcal del Barcelonés y los 
municipios que integran el Barcelonés 
–Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, 
Badalona, Santa Coloma de Gramenet 
y Sant Adrià de Besòs- con el objetivo 
de impulsar la promoción de la vivienda 
de alquiler en las cinco poblaciones de 
la comarca.

Es una entidad de tipo asistencial, sin 
ánimo de lucro y tiene como objetivo 
prioritario promover, impulsar y  favo-
recer el acceso a una vivienda digna a 
ciudadanos y ciudadanas en situación de 
riesgo social, afectados por planeamien-
tos urbanísticos, titulares de derechos de 
uso y habitación, jóvenes, personas in-
migrantes y en general a aquellos que no 
pueden tenir acceso a disfrutar de una 
vivienda para su uso personal y familiar.

Las actividades generales de la Fun-
dación son las de promover, construir, 
permutar y alquilar viviendas, preferen-
temente en el ámbito del mercado “pro-
tegido”.

Esta Fundación, en definitiva, tiene 
vinculación directa con el alquiler de 
viviendas a colectivos que no se encuen-
tran en condiciones de abonar las rentas 
que exige el mercado libre mediante la 
promoción en régimen de alguiler y del 

uso temporal del piso de un parque de 
viviendas que les permita, una vez esta-
bilizada su actuación económica, laboral 
o social, acceder al mercado libre de la 
vivienda.

Miembros fundadores

El Patronato de la Fundación lo confor-
man todos los municipios del Barcelo-
nés: Ayuntamiento de Badalona, Ayun-
tamiento de Barcelona, Ayuntamiento 
de L’Hospitalet de Llobregat, Ayunta-
miento de Sant Adrià de Besòs y Ayun-
tamiento de Santa Coloma de Gramenet, 
con la Presidencia del Consejo Comarcal 
del Barcelonés.

En concreto, los diferentes municipios 
están representados en el Patronato por 
las siguientes personas:

Patronato Patrón

Presidente Joan Carles Mas Bassa

Vocal y Vicepresidente Jaume Vendrell i Amat 

Vocal y Secretario  Alex de la Torre Sánchez

Tesorera no vocal Imma Vila Català 

 

Vocal Francesc Serrano Villarroya

Vocal Antonio Sorolla i Edo

Vocal Ana Maria Prados Fernández

Vocal Joan Callau Bartolí

Vocal Raül Moreno Montaña

Vocal Helena Mogas Pujol

Vocal Ferran Julian Gonzalez

Vocal Francesc Sutrias i Grau

Vocal Jordi Martí Galbis

Vocal Carles Esquerra Corominas

Vocal Albert Tomás i Canalis

Vocal Josep Mª de Torres i Sanahuja

Vocal Carles Puiggròs Lluelles

Vocal Pedro Rivero Hidalgo

Vocal Esteve Serrano Ortin 

objectivos generales de la fundación 

El objetivo de la Fundación radica en la 
adquisición y posterior administración 
de las viviendas de alquiler que se vayan 
construyendo en el ámbito de los muni-
cipios que la integran. También pueden 
formar parte de los activos de la Funda-

ción, a fin de ser administrados, aquellas 
viviendas producidas por los Ayunta-
mientos y otras Instituciones y que se 
destinan al alquiler. Así se pueden sumar 
viviendas procedentes de otros titulares 
que se ponen a disposición de la Funda-
ción para su gestión, administración y, si 
hiciera falta, rehabilitación para dedi-
carlos, siempre, a la fórmula del alquiler.

objetivos específicos de la fundación

• Adquirir los inmuebles que conformaran el 
parque de viviendas de alquiler.

• Disponer y mantener de una bolsa de pisos 
de alquiler para las personas solicitantes. 

• Establecer un marco de colaboración entre 
los municipios del Barcelonés y la Funda-
ción Pisos de Alquiler. 

• Dar respuesta a las solicitudes y poner a dispo-
sición de estas personas un piso en condiciones 
y el apoyo organizativo de la Fundación. 

• Realizar un seguimiento y evaluación del 
servicio realizado.

Beneficiarios

Colectivo objeto de atención 

En este cuadrienio, el perfil de los so-
licitantes de las viviendas són jóvenes 
menores de 35 años de los cuales el 
88% de los solicitantes viven en Bar-
celona y el resto provienen de otros 
municipios. De los solicitantes un 7% 
son estrangeros y de estos el 30% ha-
bitan en Ciutat Vella. 

Características principales de los bene-
ficiarios

• Menores de 35 años.

• Residencia o faena habitual en el munici-
pio de Barcelona.

• No disponer de ningún otro piso.  

• Renta Familiar inferior a la establecida por 
la normativa de aplicación.  

• Destinar la vivienda a residencia habitual.

• Composición familiar de un màximo de 3 
personas.

Programa de actuación del proyecto

El Programa de actuación de la Funda-
ción se ha materializado en la adqui-
sición de 298 viviendas distribuidas en 
cuatro grandes promociones ejecutadas 
en el municipio de Barcelona. Tres de las 
cuales se han incorporado en el período 
de gestión que nos ocupa. 

Así, a data de hoy, la Fundación ha ad-
quirido y gestiona las siguientes vivien-
das: 
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PROMOCIÓN Fecha de entrega  Viviendas

Garcilaso-Elx 12/07/2006 66

Bacardí- 
Travessera 10/05/2007 62

Urrutia 06/02/2008 98

Manuel Sancho 04/06/2008 72

Destacar que para la adquisición por 
parte de la Fundación de los diferentes 
elementos que constituyen los activos 
inmobiliarios se han dispuesto de sis-
temas de financiación ad-hoc, es decir, 
el coste de adquisición así como todas 
aquellos gastos inherentes a la compra 
se financian, en general, con un crédito 
hipotecario que se cubre con los alqui-
leres y las subvenciones que al efecto 
contempla el Plan de la Vivienda.

A pesar de todo, esta manera de proce-
der no cubre la totalidad del coste de las 
operaciones de adquisición y hace nece-
sario por parte de la Fundación la ges-
tión y obtención de otras vías de finan-
ciación extraordinarias, que permiten 
complementar la parte no financiada.

Es aquí cuando toma sentido la figura 
de la Fundación como entidad benéfica 
y asistencial: para obtener recursos y fi-
nanciación acorde a estas finalidades y 
en concreto, para recibir subvenciones 
que le permitan conseguir sus objeti-
vos sociales y, en  concreto, desarrollar 
su programa de inversiones establecido 
para los próximos años.

La consolidación de las cifras de todas 
las actuaciones conforman el Programa 
de Actuación y el Plan Financiero de la 
Fundación, aprobado en los órganos de 
gobierno de la misma.

otras actividades

Como novedad del mandato, indicar que 
desde el 2007 la Fundación a través de 
un convenio con el Consejo Comarcal 
del Barcelonés ha asumido la gestión de 
la Bolsa de Vivienda en el municipio de 
Sant Adrià de Besòs, integrada en la Red 
Comarcal de Bolsas Jóvenes de viviendas 
del Barcelonès. 

estructura organizativa y recursos 

La  Fundación tiene firmado un convenio 
de colaboración con el Consejo Comar-
cal del Barcelonés en virtud del cual asu-
me con sus equipos de gerencia, técnicos 
y jurídicos el desarrollo de mecanismos 
ordinarios esenciales de funcionamiento 
de la Fundación.

Dispone de dos trabajadores a jorna-
da completa que, con la contratación 
externa de un administrador de fincas, 
gestionan las viviendas objeto de arren-
damiento además de llevar a cabo las 
faenas de la Bolsa Joven de Vivienda de 
Sant Adrià de Besós.

Características de las promociones 
gestionadas  

(Contenido de la información de las fi-
chas)

PROMOCIÓN: 

Dirección 

Número de viviendas

Superficies

Tipo

Renta Mensual

reGeSa

Regesa, Sociedad Urbanística Metropoli-
tana de Rehabilitación y Gestión, SA, es 
una sociedad mercantil, con capital ín-
tegramente público del Consejo Comar-
cal del Barcelonés, constituida en el año 
1984 por la Corporación Metropolitana 
de Barcelona transferida, posteriormen-
te, al Consejo, que se rige por un Consejo 
de Administración, formado por once 
miembros.

Regesa desarrolla su actividad, siempre 
al servicio de los ayuntamientos, en tres 
grandes áreas: la gestión del suelo, tan-
to a través del sistema de expropiación 
como beneficiaria de las administracio-
nes, como desde el sistema de coopera-
ción, mediante la adquisición de suelo 
urbano público o privado; la gestión de 
la rehabilitación, que ejerce desde su 
creación a través de convenios con los 
ayuntamientos; y la promoción inmobi-
liaria, actuando como promotor público, 
en el ámbito territorial que le es propio 
–los municipios de Badalona, Barcelona, 
L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de 
Besòs y Santa Coloma de Gramenet-, 
con la construcción de viviendas pro-
tegidas dirigida por un lado a afectados 
urbanísticos y, por la otra, introduciendo 

en el mercado una oferta de vivienda 
a precio asequible. Operaciones que en 
muchas ocasiones, se trata de interven-
ciones complejas donde se combina la 
gestión urbanística, la renovación urba-
na y la promoción inmobiliaria, relacio-
nándolas entre ellas a través de actua-
ciones impulsadas para dignificar áreas 
urbanas de amplio espectro.

En esta etapa, sin dejar de lado la actividad 
promotora y de gestión, en la que destaca 
la finalización de 1.443 viviendas a precio 
asequible, Regesa ha diversificado su acti-
vidad en seis áreas de negocio: Viviendas, 
Equipamientos, Obra civil, Aparcamientos, 
Gestión urbana y Rehabilitación; suman-
do la construcción de espacios y equipa-
mientos urbanos de calidad (culturales, de 
educación, sanitarios, deportivos, etc.) a la 
producción de una vivienda al día como 
media durante el período.

(Contenido de la información de las fi-
chas)

Descripción de la actuación

Fecha inicio

Fecha finalización

Viviendas

Aparcamientos

Locales comerciales

Trasteros

Superficie total construida

Arquitecto 

Constructora

Gestión urbana

Barcelona

Guinardó

Dentro de este ámbito se delimitan las 
Unidades de Actuación 2 y 3. Concreta-
mente, de la Unidad de actuación núme-
ro 2, se ha demolido la totalidad de las 
fincas existentes, realojando la totalidad 
de las familias que residían en el ámbito 
de las promociones de vivienda de pro-
tección oficial de nueva construcción.

En la Unidad de actuación número 3 se 
han demolido todas las edificaciones 
existentes y realojado a las unidades 
familiares. Así mismo, se ha realizado el 
derribo del antiguo Mercado del Guinar-
dó y las tareas de adecuación del entor-
no para la ubicación de la carpa provi-
sional del Mercado.
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Porta Sarrià II

El 27 de diciembre de 2005, el Ayunta-
miento de Barcelona y Regesa subscri-
bían un convenio para llevar a cabo la 
ejecución de la Modificación del Plan 
General Metropolitano alrededor de la 
Via Augusta, tramo II, Porta de Sarrià, de 
la plaza de Sarrià. La sociedad ha gestio-
nado la adquisición del suelo de las fin-
cas afectadas para el ensanche del Paseo 
de la Bonanova y para construir un equi-
pamiento en la plaza Major de Sarrià. 

Prosperitat

Regesa ha gestionado la adquisición de 
suelo después del derribo de 12 vivien-
das que se encontraban en una situación 
muy deficitaria de conservación, suelo 
que según la Modificación del Plan Ge-
neral Metropolitano ha sido incorporado 
al sistema de viviendas dotacionales.

Trinitat Nova

Regesa firma el 18 de febrero de 2003 
un convenio de colaboración con el IMU 
de Barcelona a través del cual asume la 
remodelación del barrio viejo de la Trini-
tat Nova, a partir de un plan comunita-
rio regido en lo referido a planeamiento 
por un Plan Especial de Reforma Interior. 
Una vez finalizada la 1ª fase, en esta se-
gunda se ha tramitado la adquisición de 
433 fincas, se han realojado a 210 fa-
milias en viviendas de Adigsa situadas 
en los bloques “C”, “B” y “B2” y se han 
adjudicado 66 viviendas sobrantes en la 
manzana P del Turó de la Peira. Así mis-
mo, se ha demolido casi la totalidad de 
las fincas incluidas en esta 2ª fase. Ac-
tualmente se han iniciado los trámites 
para proceder a la expropiación de los 
terrenos incluidos en la tercera fase.

Turó de la Peira

La Oficina mixta de Rehabilitación del 
Turó de la Peira se constituye en el año 
1991 y posteriormente se configura 
como Oficina Generalitat/Ayuntamien-
to en el 1993. La gestión de la oficina 
se encarga a REGESA, asumiendo la 
rehabilitación de 142 edificios (actual-
mente 102 edificios rehabilitados) y la 
ejecución del Plan Especial de Reforma 
Interior (PERI), gestión ya finalizada con 
la adquisición de 1.176 entidades regis-
tradas y el realojo de 994 familias.

Reina Amàlia

El 11 de junio de 2008 se aprueba defini-
tivamente por la Subcomisión de Urba-
nismo de Barcelona, la Modificación del 
PGM para destinar las fincas de Ciutat 

Vella a Vivienda Social, dentro del ámbi-
to de la cual se incluye la finca situada 
en Reina Amàlia, 38-38 bis. Regesa ha 
llegado a mutuo acuerdo con todos los 
titulares de los derechos de arrenda-
miento existentes. Actualmente el edifi-
cio ha sido derribado parcialmente.

Badalona

Echegaray

Regesa ha desarrollado por encargo del 
Ayuntamiento de Badalona, la UA de la 
calle Echegaray, 19-23, en el barrio de 
la Salut, que ha supuesto la adquisición 
de suelo, el derribo de 43 infraviviendas 
y la estabilización de la finca adyacente. 
El solar se encuentra en este momento 
cerrado y a la espera del inicio de las 
obras de la nueva promoción de vivienda 
pública que REGESA tiene en proyecto.

Goya-Bellavista

Estas dos unidades de actuación con-
sisten en la adquisición de suelo que 
permita cumplir con los estándares de 
amplitud y transformación incluidos en 
la nueva urbanización del paseo de la 
Circumval.lació. En este periodo se ha 
demolido la totalidad de las seis fincas 
incluidas en el Planeamiento. El solar se 
encuentra cerrado y a la espera del inicio 
de las obras de la nueva promoción de 
viviendas de protección oficial que RE-
GESA tiene en proyecto. 

Sistrells

El 25 de julio de 2005, el Ayuntamiento 
de Badalona y REGESA firman un con-
venio a través del  cual se encargaba a 
la sociedad la adquisición del suelo del 
espacio comprendido por la avenida 
Catalunya, la calle Numancia y la calle 
Marià Benlliure para la construcción de 
una guardería pública, una zona verde y 
vivienda protegida.

El 1 de abril de 2008 la junta de Gobier-
no Local del Ayuntamiento de Badalona 
aprueba inicialmente el Proyecto de Ta-
sación Conjunta para la expropiación de 
las fincas incluidas en la UA 4 del PERI 
de Sistrells. Hasta la fecha se ha llega-
do a acuerdo con 28 unidades familia-
res. Muchas de ellas serán realojadas 
en la promoción que REGESA empezará 
a construir en la avenida Catalunya. A 
otras de les ha adjudicado vivienda en 
promociones de REGESA situadas fuera 
del ámbito.

Rupert Chapí

Dentro de la UA 10 del barrio de la Pau 

de Badalona está incluida la finca si-
tuada en la calle Rupert Chapí, número 
27-31 en la que REGESA es propietaria 
del 48,58 % de la finca. Actualmente se 
encuentra en fase de estudio para pro-
mover conjuntamente con el propietario 
del resto del solar.

Mozart

El 4 de junio de 2000, el Ayuntamiento 
de Badalona aprueba definitivamente el 
proyecto de reparcelación de las man-
zanas comprendidas entre la avenida 
Mònaco y las calles Sicilia, Mozart y 
Verdi. Regesa ha adquirido la totalidad 
de las 11 parcelas que configuran la fin-
ca número 2 del proyecto. Las unidades 
familiares con derecho de realojo lo han 
ejercido en viviendas de la promoción 
construida por la sociedad en la calle 
Mozart, 11-13-15

Santa Coloma de Gramenet

Parc dels Pins

En el marco del Plan Especial del Parc 
dels Pins, REGESA ha gestionado, por 
encargo del Ayuntamiento de Santa 
Coloma, la UA6, donde ha adquirido la 
totalidad del suelo de las fincas situadas 
en la calle Roger de Llúria, 84 y 86, in-
muebles que han sido derribados.

Passatge Victòria

Dentro de la Modificación Puntual del 
PGM por la Redefinición de alineaciones 
del Passatge de la Victòria y en virtud del 
convenio suscrito entre el Ayuntamien-
to de Santa Coloma de Gramenet, la 
Mancomunidad de Municipios del Área 
Metropolitana de Barcelona y REGESA, 
se ha procedido a la adquisición de las 
fincas y al realojo de los ocupantes de 
los polígonos de actuación PA-2, 12 en-
tidades registrales y 0A-3 8 entidades 
registrales.

reGeSa aParCaMeNToS Y 
ServiCioS, Sa

Regesa Aparcamientos y Servicios, SA, 
es una sociedad mercantil constituida 
el año 2001 por el Consejo Comarcal del 
Barcelonès, transfiriendo posteriormente 



184

memòria 2007/2011 Consell Comarcal del Barcelonès

M
em

oria 2007-2011 / Consejo Com
arcal del Barcelonés / Castellano

Marina de Badalona

su capital íntegramente a Regesa. Está 
regida por un Consejo de Administración 
compuesto por once miembros.

En abril de 2008 se amplía el objeto so-
cial de la Sociedad y se modifica la de-
nominación pasando a llamarse Regesa 
Aparcamientos y Servicios, SA, para in-
corporar la promoción de equipamientos 
públicos a sus actividades.

La empresa desarrolla su actividad con 
la finalidad de cumplir con el objetivo 
fundacional de cubrir las necesidades de 
aparcamiento residencial y de servicios 
en zonas urbanas de las ciudades y llegar 
a ser un elemento clave para la movili-
dad urbana, haciendo del aparcamiento 
de concesión un equipamiento de refe-
rencia, que ayude a mejorar la calidad 
urbanística del conjunto.

Regesa Aparcamientos y Servicios, SA, 
diseña y promueve la construcción, por 
iniciativa propia o de otros, de espacios 
destinados al estacionamiento de todo 
tipo de vehículos, así como asume la 
gestión de la explotación, de manera 
directa o indirecta. Siempre, destinando 
una parte importante de sus recursos al 
mantenimiento, la modernización de sus 
instalaciones y la permanente atención 
a la evolución tecnológica, como, por 
ejemplo, la apuesta decidida, en este pe-
riodo, para implantar puntos de recarga 
para vehículos eléctricos tanto en los 
aparcamientos de nueva construcción, 
como en los que actualmente gestiona, 
que se suman a mejoras como el servicio 
de video vigilancia o el Centro de Control 
de L’Hospitalet de Llobregat, implanta-
das en etapas anteriores y consolidadas 
durante este periodo.

Y desde el 2008 actúa como medio pro-
pio del Consejo Comarcal del Barcelonés 
y de los ayuntamientos de su ámbito 
territorial, complementado con la pro-
moción de la construcción de equipa-
mientos urbanos en zonas en las que 
hace falta implantar nuevos servicios 
para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos.

(Información de las fichas)

Tipo de gestión

Plazas

Fecha inicio

Fecha finalización

Fecha de concesión

Superficie total construida

Arquitecto

Constructora

Park  & ride del Besós

El Park & Ride del Besós entra en fun-
cionamiento, en noviembre de 2004, 
con una superficie inicial de 45.000 m2, 
para dar servicio a una demanda casi 
inexistente en el ámbito metropolitano:  
aparcamento para tráileres, remolques , 
autobuses, camiones y furgonetas y des-
de julio de 2005, fruto del acuerdo con la 
Federación de Autocaravanas y la Con-
cejalía de Turismo del Ayuntamiento de 
Barcelona, servicio de estacionamiento y 
pernoctación para autocaravanas, dan-
do respuesta a la estancia en la ciudad 
de esta modalidad turística. Un servicio 
que, a finales del mismo año, recibía el 
Premio a la Movilidad 2005, que conce-
de anualmente el Pacto para la Movili-
dad de Barcelona.

A finales del 2009, a consecuencia del 
inicio de las obras del Campus Diagonal-
Besós de la Universidad Politécnica de 
Catalunya, el Park & Ride tuvo que re-
ducir la superficie que ocupaba, pasando 
a ocupar 18.000m2,, y, en consecuencia, 
remodelar su distribución para adaptar-
se a las nuevas dimensiones del terreno, 
motivo por el cual su oferta de estacio-
namiento se ha visto reducida a 212 pla-
zas, de las que 110 son para camiones, 
72 para furgonetas y 30 para coches o 
remolques.

Este aparcamiento fruto de la adap-
tación, aprovechamiento y mejora del 
espacio que fue aparcamiento del FO-
RUM UNIVERSAL DE LAS CULTURAS 
2004, ubicado en la avenida de Eduard 
Maristany confluencia con la calle Sant 
Raimon de Penyafort de Sant Adrià de 
Besòs, límite de término con Barcelona, 
es fácilmente accesible con transporte 
público –tren, tranvía, metro y autobu-
ses- y por el tránsito rodado, especial-
mente bien comunicado con las Rondas 
de Barcelona.

Entre los servicios ofertados destacan, 
además de la vigilancia habitual y tratar-
se de un recinto cerrado, son el servicio 
de toma de aguas y luz, el wi-fi gratuito, 
la evacuación de aguas residuales, las du-
chas, etc., que hacen idóneas las instala-
ciones para el servicio de autocaravanas. 

(Contenido de las fichas)

Tipo de gestión

Plazas

Fecha concesión

Superficie total construida 

Superficie urbanizada

Arquitecto

Constructora

MariNa De BaDaLoNa, Sa

El 23 de mayo de 2000 se constituye 
Marina de Badalona SA, sociedad parti-
cipada en un 50% por el Consejo Comar-
cal del Barcelonés y en un 50% por el 
Ayuntamiento de Badalona para ejercer 
la gestión integral de la remodelación y 
desarrollo urbanístico y económico de la 
fachada marítima de Badalona, inclu-
yendo en este amplio ámbito de actua-
ción la construcción, explotación y ges-
tión del Puerto Deportivo y Pesquero de 
Badalona, que entra en funcionamiento 
el verano de 2005. Marina de Badalona 
está presidida por la persona que ejerce 
de alcalde o alcaldesa. De acuerdo con 
los estatutos –aprobados definitivamen-
te el 2 de mayo y el 9 de mayo, respecti-
vamente, por el Pleno del Ayuntamiento 
de Badalona y el del Consejo Comarcal 
del Barcelonés – los órganos de la socie-
dad son la Junta General integrada por 
53 miembros –presidida por el alcalde 
de la ciudad- y completada por veinti-
séis concejales de Badalona y veintiséis 
consejeros comarcales – y el Consejo de 
Administración, integrado por quince 
miembros nombrados por la Junta Ge-
neral (ocho representan al Ayuntamien-
to de Badalona e incluyen la presidencia 
y siete son del Consejo Comarcal).

En este periodo, Marina de Badalona ha 
construido todos los edificios y ha pues-
to en funcionamiento todos los servicios 
náuticos en el recinto, ha promovido 
todo el planeamiento y la gestión urba-
nística de la remodelación del Gorg; de 
manera que, a pesar de la coyuntura de 
crisis, la obra pública no se ha parado. 
El puerto deportivo y pesquero de Bada-
lona se proyecta en el 2011 con el ob-
jeto de continuar con la conclusión del 
desarrollo de los usos del Muelle Norte 
y con la finalización del crecimiento y 
consolidación terciaria, así como com-
pletar la remodelación del Gorg, con la 
construcción del canal. 
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